
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  
 

Τροποποιήσεις  
 
Μετά από συμφωνία με τις αρμόδιες Ομοσπονδίες και νοουμένου ότι οι αρχές αυτών 
των κανονισμών τηρούνται, οι κανονισμοί διαιτησίας μπορούν να τροποποιηθούν κατά 
την εφαρμογή τους για αγώνες με ποδοσφαιριστές κάτω των 16 ετών, για γυναίκες 
παίκτριες, για παλαίμαχους ποδοσφαιριστές (πέραν των 35 ετών) και για παίκτες με 
ειδικές ικανότητες.  
 
Οποιαδήποτε ή όλες από τις πιο κάτω τροποποιήσεις είναι επιτρεπτές.  
 
• Μέγεθος του αγωνιστικού χώρου  
• Μέγεθος, βάρος και υλικό κατασκευής της μπάλας  
• Πλάτος μεταξύ των καθέτων δοκαριών και ύψος από το οριζόντιο μέχρι το έδαφος.  
• Διάρκεια των περιόδων του αγώνα  
• Αντικαταστάσεις  
 
Περαιτέρω τροποποιήσεις επιτρέπονται μόνο με την έγκριση του Διεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου.  
 
Άνδρες και Γυναίκες  
 
Η αναφορά στο αρσενικό γένος στους κανονισμούς σχετικά με τους Διαιτητές, 
Βοηθούς Διαιτητές, παίκτες και παράγοντες γίνεται για απλοποίηση και εφαρμόζεται 
τόσο για γυναίκες όσον και για άνδρες.  
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
 
ΚΑΝ-1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
 
ΚΑΝ-2. Η ΜΠΑΛΑ  
 
ΚΑΝ-3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ  
 
ΚΑΝ-4. Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙKTΩN  
 
ΚΑΝ-5. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  
 
ΚΑΝ-6. ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  
 
ΚΑΝ-7. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
 
ΚΑΝ-8. Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
 
ΚΑΝ-9. Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
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ΚΑΝ-10. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ  
 
ΚΑΝ-11. ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (ΟΦ-ΣΑΪΝΤ)  
 
ΚΑΝ-12. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ  
 
ΚΑΝ-13. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ  
 
ΚΑΝ-14. ΤΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΠΕΝΑΛΤΙ)  
 
ΚΑΝ-15. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΡΑΟΥΤ)  
 
ΚΑΝ-16. ΤΟ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΑΟΥΤ)  
 
ΚΑΝ-17. ΤΟ ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΚΟΡΝΕΡ)  
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ  
 
1. Διαδικασία ανάδειξης νικητή σε αγώνα εντός και εκτός έδρας  
 
2. Η τεχνική περιοχή  
 
3. Ο 4ος διαιτητής και ο αναπληρωτής βοηθός διαιτητής  
 
4. Ερμηνεία των κανονισμών του παιχνιδιού και κατευθυντήριες γραμμές για 
διαιτητές.  
 
5. Κανόνες που διέπουν το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο.  
ΚΑΝ. 1 Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
 
Επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου  
 
Αγώνες μπορούν να διεξάγονται σε φυσική ή τεχνική επιφάνεια συμφώνα τους 
κανονισμούς της διοργάνωσης.  
Το χρώμα της τεχνικής επιφάνειας πρέπει να είναι πράσινο.  
Όπου χρησιμοποιείται τεχνική επιφάνεια είτε σε επίπεδο σε αγώνες μελών 
Ομοσπονδιών που συνδέονται με την ΦΙΦΑ, η διεθνών αγώνων μεταξύ σωματείων , η 
επιφάνεια πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις της ΦΙΦΑ για επιφάνεια ποδοσφαίρου η 
τα Επίπεδα των Διεθνών Προδιαγραφών, εκτός εάν εδόθη ειδική απαλλαγή από την 
ΦΙΦΑ.  
 
Χάραξη του αγωνιστικού χώρου  
 
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ορθογώνιος και να χαράσσεται με γραμμές. 
Αυτές οι γραμμές ανήκουν στις περιοχές που καθορίζουν.  
 
Οι δύο πιο μεγάλες γραμμές του γηπέδου ονομάζονται πλάγιες γραμμές Οι δύο πιο 
μικρές γραμμές ονομάζονται γραμμές τέρματος.  
 
Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη από τη διχοτόμο γραμμή η οποία 
ενώνει το μέσον των δυο πλάγιων γραμμών.  
 
Το κεντρικό σημείο από το οποίο γίνεται η έναρξη του αγώνα τοποθετείται στο μέσο 
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της διχοτόμου. Με ακτίνα 9.15μ γύρω από αυτό το σημείο χαράσσεται ο κύκλος του 
γηπέδου.  
 
Σημεία μπορούν να γίνουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο 9.15μ από το ένα τέταρτο 
του κύκλου του γωνιαίου λακτίσματος και κάθετα προς το τέρμα και την πλάγια 
γραμμή για να βεβαιώνει ότι οι αμυντικοί παίκτες διατηρούν αυτήν την απόσταση όταν 
εκτελείται γωνιαίο λάκτισμα.  
 
Διαστάσεις  
 
Το μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής 
τέρματος.  
 
Μήκος(Πλάγια γραμμή): Ελάχιστο 90 μέτρα ή 100 υάρδες  
Μέγιστο 120 μέτρα ή 130 υάρδες  
 
Πλάτος(Γραμμή τέρματος): Ελάχιστο 45 μέτρα ή 50 υάρδες  
Μέγιστο 90 μέτρα ή 100 υάρδες  
 
 
Διεθνείς αγώνες  
 
Μήκος: Ελάχιστο 100 μέτρα ή 110 υάρδες  
Μέγιστο 110 μέτρα ή 120 υάρδες  
 
Πλάτος : Ελάχιστο 64 μέτρα ή 70 υάρδες  
Μέγιστο 75 μέτρα ή 80 υάρδες  
 
 
Η Περιοχή τέρματος  
 
Δύο γραμμές χαράσσονται κάθετα επί της γραμμής τέρματος 5.5μ από το εσωτερικό 
κάθε κάθετου δοκαριού. Αυτές οι γραμμές επεκτείνονται εντός του αγωνιστικού 
χώρου σε απόσταση 5.5μ (6 υάρδες) και ενώνονται μεταξύ τους με μια γραμμή 
παράλληλο με τη γραμμή τέρματος. Η περιοχή, η οποία περικλείεται με αυτές τις 
γραμμές και τη γραμμή τέρματος αποτελεί την περιοχή τέρματος.  
 
Η Επανορθωτική περιοχή  
 
Δύο γραμμές χαράσσονται κάθετα επί της γραμμής τέρματος μήκους 16.5μ (18 
υάρδες) από το εσωτερικό κάθε δοκαριού. Αυτές οι γραμμές επεκτείνονται εντός του 
αγωνιστικού χώρου σε απόσταση 16.5μ (18 υάρδες) και ενώνονται μεταξύ τους με μια 
παράλληλο με την γραμμή τέρματος. Η περιοχή που περικλείεται με αυτές τις γραμμές 
και τη γραμμή τέρματος είναι η επανορθωτική περιοχή.  
 
Μέσα στην επανορθωτική περιοχή τοποθετείται το σημείο του πέναλτι, 11 μέτρα από 
το κέντρο της γραμμής τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και σε ιση απόσταση 
από αυτά..  
 
Ένα τόξο κύκλου με ακτίνα 9.15μετρα (10 υάρδες) από αυτό το σημείο χαράσσεται 
έξω από την επανορθωτική περιοχή.  
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Γωνιαίες σημαίες  
 
Ένας ιστός με ύψος όχι λιγότερο του 1.50μ, χωρίς αιχμή στην κορυφή πάνω στο 
οποίο τοποθετείται μια σημαία σε κάθε γωνιακό σημείο.  
 
Ιστοί μπορούν να τοποθετηθούν στην προέκταση της διχοτόμου όχι λιγότερο του ενός 
μέτρου (1 υάρδα) έξω από την πλάγια γραμμή.  
 
 
Γωνιαίος κύκλος  
 
Με ακτίνα 1(ένα) μέτρο (1 υάρδα) από τις γωνιαίες σημαίες, σχηματίζεται μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο ένα τέταρτο του κύκλου.  
 
Τα Τέρματα  
 
Τα τέρματα τοποθετούνται στο κέντρο κάθε γραμμής τέρματος.  
 
Αποτελούνται από δύο κάθετα δοκάρια τα οποία απέχουν το ίδιο από τα γωνιαία 
δοκάρια και τα οποία ενώνονται στο πάνω μέρος με οριζόντιο δοκάρι. Τα τέρματα 
πρέπει να γίνονται από ξύλο, μέταλλο η άλλο εγκεκριμένο υλικό . Μπορούν να είναι 
πλατιά, ορθογώνια, κυκλικά η ελλειπτικά στη διαμόρφωση και δεν πρέπει να είναι 
επικίνδυνα για τους παίκτες.  
 
Η απόσταση μεταξύ των δοκαριών είναι 7.32μ (8 υάρδες) και η απόσταση από το 
χαμηλότερο άκρο της οριζόντιας δοκού και του εδάφους είναι 2.44μ (8 πόδια).  
 
Τα δύο κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι έχουν το ίδιο πλάτος και βάθος το 
οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12εκ (5 ίντσες). Οι γραμμές τέρματος πρέπει να 
έχουν το ίδιο πλάτος με αυτό των καθέτων δοκαριών και της οριζόντιας δοκού. Δίκτυα 
μπορούν να τοποθετηθούν στα τέρματα και στο έδαφος πίσω από τα τέρματα 
νοουμένου ότι θα είναι δεόντως στερεωμένα και να μην εμποδίζουν τον 
τερματοφύλακα.  
 
Τα κάθετα και τα οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι άσπρα.  
 
 
Ασφάλεια  
 
Τα τέρματα πρέπει να είναι τοποθετημένα με ασφάλεια στο έδαφος.  
Κινητά τέρματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
αυτές.  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1  
 
Όπου υπάρχουν τεχνικές περιοχές αυτές πρέπει να συμφωνούν με τις εγκεκριμένες 
από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο απαιτήσεις και οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο τμήμα αυτής της έκδοσης που αναφέρεται η τεχνική περιοχή  
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ΚΑΝ. 2 Η ΜΠΑΛΑ  
Η μπάλα,  
• είναι σφαιρική  
 
• κατασκευασμένη από δέρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό.  
 
• έχει περιφέρεια όχι λιγότερη από 68 εκ, (27 ίντζες) και όχι περισσότερη από 70 εκ, 
(28 ίντζες).  
 
• έχει βάρος όχι λιγότερο από 410 γραμμάρια (14 oz) και όχι περισσότερο από 450 
γραμμάρια (16 oz) κατά την έναρξη του αγώνα.  
 
• έχει πίεση ίση στο 0.6 – 1.1 της ατμόσφαιρας σε επίπεδο θάλασσας.  
 
Αντικατάσταση ελαττωματικής μπάλας  
 
Εάν η μπάλα εκραγεί ή καταστεί ελαττωματική κατά την διάρκεια του αγώνα:  
 
• ο αγώνας σταματά  
• ο αγώνας ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή με τη νέα μπάλα στο σημείο όπου η 
πρώτη μπάλα κατέστη ελαττωματική, εκτός εάν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην 
περιοχή τέρματος , όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή 
με την νέα μπάλα, πάνω στην γραμμή που είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος 
στο πλησιέστερο σημείο από το σημείο που βρισκόταν η παλιά μπάλα όταν το παιχνίδι 
σταμάτησε.  
 
Εάν η μπάλα εκραγεί ή καταστεί ελαττωματική σε διακοπή του αγώνα, σε εναρκτήριο 
λάκτισμα, σε από τέρματος λάκτισμα (άουτ), σε γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ), σε 
ελεύθερο λάκτισμα, σε επανορθωτικό λάκτισμα ή στην επαναφορά από την πλάγια 
γραμμή (αράουτ) τότε:  
 
• Ο αγώνας ξαναρχίζει ανάλογα.  
 
Η μπάλα δεν μπορεί να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια του αγώνα χωρίς την 
έγκριση του διαιτητή.  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1  
 
Επιπρόσθετα των απαιτήσεων του Κανονισμού 2, η αποδοχή μιας μπάλας για χρήση 
σε αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων που οργανώνονται υπό την αιγίδα της ΦΙΦΑ ή 
των Συνομοσπονδιών η μπάλα πρέπει να φέρει ένα από τα πιο κάτω λογότυπα:  
 
Το επίσημο λογότυπο “FIFA APPROVED”  
“FIFA INSPECTED”  
“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”  
Τέτοιος προσδιορισμός στην μπάλα φανερώνει ότι έχει ελεγχθεί επισήμως και έχει 
διαπιστωθεί ότι αυτή καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, διαφορετικές για 
κάθε κατηγορία επιπρόσθετα με τους όρους όπως περιγράφονται στον κανονισμό 2. Ο 
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κατάλογος των επιπρόσθετων απαιτήσεων για κάθε κατηγορία πρέπει να εγκρίνονται 
από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό συμβούλιο.  
 
Οι φορείς που θα κάνουν τους ελέγχους της μπάλας υπόκεινται στην έγκριση της 
ΦΙΦΑ.  
 
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες μέλη της ΦΙΦΑ μπορούν να απαιτούν την χρήση μπάλας η 
οποία έχει μια από τις τρείς πιο πάνω ενδείξεις.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 2  
 
Σε αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων που οργανώνονται υπό την αιγίδα της ΦΙΦΑ, 
των Συνομοσπονδιών ή των Μελών Ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε 
είδους εμπορική διαφήμιση στην μπάλα εκτός από το έμβλημα της διοργάνωσης, της 
διοργανώτριας αρχής και το εγκεκριμένο σήμα του κατασκευαστή.  
 
Οι κανονισμοί πρωταθλήματος μπορούν να καθορίζουν το μέγεθος και τον αριθμό 
τέτοιων ενδείξεων.  
 
 
ΚΑΝ. 3 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ  
 
Ένας αγώνας παίζεται από δύο ομάδες η κάθε μια αποτελείται από όχι περισσότερους 
από ένδεκα (11) παίκτες, ένας από αυτούς θα είναι ο τερματοφύλακας.  
 
Ο αγώνας δεν μπορεί να αρχίσει αν μια από τις δύο ομάδες έχει λιγότερους από επτά 
(7) παίκτες.  
 
Επίσημες διοργανώσεις  
 
Το μέγιστο μέχρι τρεις αναπληρωματικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
οποιοδήποτε παιχνίδι επίσημου πρωταθλήματος που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της 
ΦΙΦΑ, των Συνομοσπονδιών ή των μελών Ομοσπονδιών .  
 
Οι κανονισμοί του πρωταθλήματος πρέπει να αναφέρουν πόσοι αναπληρωματικοί 
μπορούν να δηλωθούν, από τρεις μέχρι επτά το μέγιστο.  
 
Άλλα παιχνίδια  
 
Σε παιγνίδια Εθνικών Ομάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι έξη (6) 
αναπληρωματικοί.  
 
Σε όλα τα άλλα παιγνίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός 
νοουμένου ότι:  
 
• Οι διαγωνιζόμενες ομάδες συμφωνήσουν στο μεγαλύτερο αριθμό.  
• Ο διαιτητής ενημερωθεί για την συμφωνία πριν τον αγώνα.  
 
Εάν ο διαιτητής δεν έχει ενημερωθεί ή εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία  
προ του αγώνα, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πέραν των έξη  
(6) αναπληρωματικών.  
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Σε όλους τους αγώνες τα ονόματα των αναπληρωματικών πρέπει να δίνονται στο 
διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. Οιοσδήποτε αναπληρωματικός του οποίου το 
όνομα δεν δόθηκε στο διαιτητή τη στιγμή αυτήν δεν μπορεί να λάβει μέρος στον 
αγώνα.  
 
Διαδικασία αντικατάστασης  
 
Για να αντικατασταθεί ένας παίκτης από ένα αναπληρωματικό οι πιο κάτω 
προϋποθέσεις πρέπει να εφαρμόζονται:  
 
• Ο διαιτητής πληροφορείται προηγουμένως για τη προτεινόμενη αντικατάσταση.  
 
• Ο αναπληρωματικός τότε μόνο εισέρχεται στο γήπεδο αφού πρώτα ο παίκτης που 
αντικαθίσταται βγει από το γήπεδο και αφού πάρει την άδεια του διαιτητή.  
 
• Ο αναπληρωματικός παίκτης εισέρχεται στο γήπεδο από την διχοτόμο γραμμή και 
κατά την διάρκεια μιας διακοπής του παιχνιδιού.  
 
• Η αλλαγή συμπληρώνεται όταν ο αναπληρωματικός παίκτης εισέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο.  
 
• Από την στιγμή αυτή ο αναπληρωματικός παίκτης γίνει κανονικός παίκτης και ο 
παίκτης που αντικαθίσταται παύει από το να είναι παίκτης.  
 
• Ο παίκτης που αντικαθίσταται δεν μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα στη συνέχεια.  
 
• Όλοι οι αναπληρωματικοί υπόκεινται στον έλεγχο και την δικαιοδοσία του διαιτητή 
είτε κληθούν να λάβουν μέρος στο παιχνίδι ή όχι.  
 
 
Αλλαγή τερματοφύλακα  
 
Οποιοσδήποτε από τους άλλους παίκτες που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα μπορεί να 
αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα νοουμένου ότι:  
 
• Ο διαιτητής ειδοποιείται πριν να γίνει η αλλαγή.  
• Η αλλαγή γίνετε σε μια διακοπή του παιχνιδιού.  
 
Παραβάσεις και ποινές  
 
Εάν ένας αναπληρωματικός εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 
διαιτητή:  
 
• Το παιγνίδι σταματά  
• Ο αναπληρωματικός παίκτης παρατηρείται (κίτρινη κάρτα) και του ζητείται να φύγει 
από το γήπεδο.  
• Εάν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι, αυτό επαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα από την αντίπαλη ομάδα από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα κατά την 
στιγμή της διακοπής.  
 
Εάν ένας παίκτης αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα χωρίς την έγκριση του 
διαιτητή, πριν γίνει η αλλαγή:  
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• Ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
• Ο διαιτητής παρατηρεί τους παίκτες που εμπλέκονται (κίτρινη κάρτα) με την πρώτη 
διακοπή του παιχνιδιού.  
 
Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση αυτού του κανονισμού:  
 
• Οι εμπλεκόμενοι παίκτες παρατηρούνται (κίτρινη κάρτα).Ο αγώνας επαναρχίζει με 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, το οποίο εκτελείται από παίκτη της αντίπαλης ομάδας από 
το σημείο που βρισκόταν η μπάλα κατά την στιγμή της διακοπής.  
 
Παίκτες και αναπληρωματικοί που αποβάλλονται  
 
Παίκτης που έχει αποβληθεί πριν την έναρξη του αγώνα μπορεί να  
αντικατασταθεί μόνο με ένα από τους δηλωθέντες αναπληρωματικούς.  
 
Δηλωμένος αναπληρωματικός που έχει αποβληθεί είτε πριν είτε κατά την διάρκεια του 
αγώνα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.  
 
ΚΑΝ. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ  
 
Ασφάλεια  
 
Ενας παίκτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ή να φορεί οτιδήποτε το οποίο 
είναι επικίνδυνο για τον ίδιο ή άλλο παίκτη (συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε είδους 
κοσμημάτων).  
 
Βασικός εξοπλισμός  
 
Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός ενός παίκτη περιλαμβάνει τα πιο κάτω ξεχωριστά 
είδη :  
 
• Φανέλα ή υποκάμισο με μανίκια-εάν φοριούνται εσωτερικά , το χρώμα των μανικιών 
πρέπει να είναι το ίδιο κυρίως χρώμα των μανικιών της φανέλας η με το υποκάμισο.  
• Κοντό παντελονάκι – εάν φοριέται εσωτερικό πρέπει να είναι από το ίδιο του κύριου 
χρώματος του παντελονιού.  
• Κάλτσες  
• Επικαλαμίδες  
• Παπούτσια  
 
Επικαλαμιδες  
 
• Να καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες.  
• Να είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ, πλαστικό ή παρόμοιο υλικό.  
• Να παρέχουν ικανοποιητικό βαθμό προστασίας.  
 
Χρώματα  
 
• Οι δυο ομάδες πρέπει να φορούν χρώματα που να τις ξεχωρίζουν μεταξύ τους ως 
επίσης και από τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.  
• Κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φορεί χρώματα που να τον ξεχωρίζουν από τους 
άλλους παίκτες, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές  
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Παραβάσεις και ποινές  
 
Για οποιαδήποτε παράβαση του Κανονισμού αυτού :  
 
• Το παιχνίδι δεν πρέπει να σταματήσει.  
• Ο παραβάτης παίκτης καθοδηγείται από το διαιτητή να φύγει από τον αγωνιστικό 
χώρο για να διορθώσει την εξάρτηση του.  
• Ο παραβάτης παίκτης φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη  
διακοπή του παιχνιδιού εκτός αν στο μεταξύ έχει διορθώσει την εξάρτηση του.  
• Οιοσδήποτε παίκτης που του ζητείται να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να 
διορθώσει την εξάρτηση του δεν μπορεί να επανέλθει χωρίς την άδεια του διαιτητή.  
• Ο διαιτητής ελέγχει ότι ο εξοπλισμός του ποδοσφαιριστή είναι σωστός πριν να του 
επιτρέψει να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο.  
• Του επιτρέπεται να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο όταν η μπάλα είναι εκτός 
παιχνιδιού.  
 
Ο παίκτης που του ζητήθηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για παράβαση του 
άρθρου 4 και ο οποίος επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 
διαιτητή πρέπει να παρατηρείται (κίτρινη κάρτα).  
 
Επανέναρξη του παιχνιδιού  
 
Εάν το παιχνίδι σταμάτησε από τον διαιτητή για να δείξει κίτρινη κάρτα:  
 
• Ο αγώνας επαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα το οποίο εκτελείται από παίκτη 
της αντίπαλης ομάδος ,από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν ο διαιτητής 
σταμάτησε τον αγώνα.(βλ ΚΑΝ.13- Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν φανέλες κάτω από την κύρια φανέλα τους οι 
οποίες να φανερώνουν συνθήματα ή διαφημίσεις. Ο βασικός υποχρεωτικός 
εξοπλισμός δεν πρέπει να έχει οιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό 
σύνθημα.  
 
Παίκτης, ο οποίος μετακινεί την φανέλα του για να αποκαλύψει συνθήματα ή 
διαφημίσεις θα τιμωρείται από την διοργανώτρια αρχή. Η ομάδα του παίκτη του 
οποίου ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός έχει συνθήματα πολιτικού, θρησκευτικού 
ή προσωπικού περιεχομένου, θα πρέπει να τιμωρείται από την αρμόδια αρχή 
πρωταθλήματος ή από τη ΦΙΦΑ.  
 
 
ΚΑΝ. 5 Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  
 
Ενας αγώνας διευθύνεται από ένα διαιτητή ο οποίος έχει την πλήρη εξουσία να 
εφαρμόζει τους κανονισμούς του παιχνιδιού σε σχέση με τον αγώνα για τον οποίο έχει 
οριστεί.  
 
Εξουσίες και καθήκοντα  
 
Ο Διαιτητής:  
 
• Εφαρμόζει τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  
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• Διευθύνει το παιχνίδι σε συνεργασία με τους βοηθούς διαιτητές και όπου 
εφαρμόζεται με τον τέταρτο διαιτητή.  
 
• Βεβαιώνεται ότι η οποιαδήποτε μπάλα που χρησιμοποιείται πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 2.  
 
• Βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός των παικτών πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4.  
 
• Ενεργεί ως χρονομέτρης και καταγράφει τα γεγονότα του αγώνα.  
 
• Σταματά, διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα κατά την κρίση του για 
οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών.  
 
• Σταματά, διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα για οποιαδήποτε εξωτερική 
επέμβαση οποιασδήποτε μορφής.  
 
• Σταματά το παιχνίδι, εάν κατά την κρίση του ,ένας παίκτης είναι σοβαρά 
τραυματισμένος και βεβαιώνεται ότι μετακινείται από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας 
τραυματίας παίκτης μπορεί μόνο να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο μετά που 
επαναρχίζει το παιχνίδι.  
 
• Αφήνει το παιχνίδι να συνεχισθεί μέχρις ότου η μπάλα τεθεί εκτός παιχνιδιού εάν 
ένας παίκτης κατά την κρίση του είναι ελαφρά τραυματισμένος.  
 
• Βεβαιώνεται ότι οποιοσδήποτε παίκτης που αιμορραγεί, εγκαταλείπει τον αγωνιστικό 
χώρο. Ο παίκτης μπορεί να επανέλθει μόνο όταν πάρει την άδεια από τον διαιτητή ο 
οποίος πρέπει να ικανοποιηθεί ότι η αιμορραγία έχει σταματήσει.  
 
 
• Επιτρέπει συνέχιση του παιχνιδιού όταν η ομάδα εναντίον της οποίας έγινε η 
παράβαση θα ωφεληθεί από ένα πλεονέκτημα και τιμωρεί την αρχική παράβαση εάν 
το σχετικό πλεονέκτημα δεν αποδώσει κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
 
• Τιμωρεί την πιο σοβαρή παράβαση όταν ένας παίκτης διαπράξει περισσότερες από 
μια παραβάσεις την ίδια στιγμή.  
 
• Λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα εναντίον παικτών οι οποίοι υποπίπτουν σε παραβάσεις 
που τιμωρούνται με κίτρινη και κόκκινη κάρτα. Δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει αυτό 
το μέτρο αμέσως αλλά πρέπει να το κάνει όταν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού.  
 
• Λαμβάνει μέτρα εναντίον παραγόντων ομάδων οι οποίοι δεν συμπεριφέρνονται με 
υπεύθυνο τρόπο και μπορεί κατά την κρίση του να τους διώξει από τον αγωνιστικό και 
περιφραγμένο χώρο.  
 
• Ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των βοηθών του, όσον αφορά γεγονότα τα οποία 
ο ίδιος δεν έχει δει.  
 
• Βεβαιώνεται ότι δεν εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα.  
 
• Υποδεικνύει την επανέναρξη του αγώνα μετά που αυτό έχει σταματήσει.  
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• Προμηθεύει τις αρμόδιες αρχές με έκθεση του αγώνα η οποία περιλαμβάνει 
πληροφορίες για οποιοδήποτε πειθαρχικό μέτρο εναντίον παικτών ή παραγόντων 
ομάδας, ή οιαδήποτε άλλα γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν κατά ή μετά τον 
αγώνα.  
 
Αποφάσεις του Διαιτητή  
 
Οι αποφάσεις του διαιτητή που αφορούν γεγονότα που έχουν σχέση με το παιχνίδι, 
συμπεριλαμβανομένου του εάν δεν επιτεύχθηκε τέρμα και το αποτέλεσμα του αγώνα, 
είναι τελεσίδικες.  
 
Ο διαιτητής μπορεί μόνον να αλλάξει μιαν απόφαση εάν αντιληφθεί ότι είναι 
λανθασμένη, με την συμβουλή του βοηθού διαιτητή, νοουμένου ότι το παιχνίδι δεν 
επανάρχισε ή δεν τελείωσε.  
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1  
 
Ο διαιτητής (ή όπου εφαρμόζεται ο βοηθός διαιτητής ή ο τέταρτος διαιτητής) δεν είναι 
υπεύθυνος για:  
 
1. Οποιοδήποτε είδος τραυματισμού που προκαλείται σε παίκτη, παράγοντα ή θεατή.  
 
2. Οποιαδήποτε περιουσιακή ζημιά.  
 
3. Οποιαδήποτε άλλη ζημιά που προκαλείται σε οποιοδήποτε ιδιώτη, σωματείο, 
εταιρεία, ομοσπονδία ή άλλο σώμα η οποία οφείλεται ή μπορεί να οφείλεται σε 
οποιαδήποτε απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί σε σχέση με τους κανονισμούς του 
παιχνιδιού ή σε σχέση με τις κανονικές διαδικασίες που απαιτούνται για το παιχνίδι και 
για τον έλεγχο του αγώνα.  
 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:  
 
• Απόφαση για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ή τις περιοχές γύρω από αυτό 
ή για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες του επιτρέπουν να επιτρέψει ή όχι την διεξαγωγή 
ενός αγώνα.  
 
• Απόφαση για διακοπή ενός αγώνα για οποιαδήποτε αιτία.  
 
• Απόφαση όσον αφορά την καταλληλότητα του αγωνιστικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα.  
 
• Απόφαση για να σταματήσει ή όχι ένα παιχνίδι η οποία να οφείλεται σε επεμβάσεις 
θεατών ή σε οιονδήποτε πρόβλημα στις περιοχές των θεατών.  
 
• Απόφαση για να σταματήσει ή όχι το παιχνίδι έτσι ώστε να επιτρέψει την μεταφορά 
ενός τραυματία παίκτη έξω από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη.  
 
• Απόφαση για να ζητήσει ή να επιμένει να ζητήσει την μεταφορά ενός τραυματία 
παίκτη έξω από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη.  
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• Απόφαση για να επιτρέψει ή όχι σε ένα παίκτη να φορά κάποιους ιματισμούς ή 
ιδιαίτερα εφόδια.  
 
• Απόφαση (όπου είναι δική του ευθύνη) να επιτρέψει ή όχι σε οποιαδήποτε πρόσωπα 
(συμπεριλαμβανομένων ομάδων ή υπεύθυνους του σταδίου αξιωματούχους της 
ασφάλειας, φωτογράφους ή δημοσιογράφους) να είναι στην γύρω περιοχή του 
αγωνιστικού χώρου.  
 
• Οποιαδήποτε άλλη απόφαση την οποία μπορεί να λάβει σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του παιχνιδιού ή σύμφωνα με τα καθήκοντα του κάτω από τους όρους 
της ΦΙΦΑ, Συνομοσπονδιών, Μελών Ομοσπονδιών, Συνδέσμων ή Κανονισμούς με 
τους οποίους διεξάγεται ο αγώνας.  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 2  
 
Σε μικρές διοργανώσεις ή πρωταθλήματα όπου ορίζεται 4ος διαιτητής ο ρόλος του 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί από το Διεθνές 
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση.  
 
 
ΚΑΝ. 6 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  
 
Καθήκοντα  
 
Δύο βοηθοί διαιτητές μπορούν να ορίζονται, των οποίων τα καθήκοντα κάτω από την 
έγκριση πάντοτε της απόφασης του διαιτητή είναι να υποδεικνύουν:  
 
• Εάν ολόκληρη η μπάλα έχει περάσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Ποια ομάδα δικαιούται να εκτελέσει ένα κόρνερ, από τέρματος  
λάκτισμα ή επαναφορά από την πλάγια γραμμή (αραουτ)  
 
• Εάν ένας παίκτης πρέπει να τιμωρηθεί ευρισκόμενος σε θέση οφ-σαιντ.  
 
• Όταν ζητείται αντικατάσταση παίκτη.  
 
• Εάν υπήρξε ανάρμοστη συμπεριφορά ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό από το οπτικό 
πεδίο του Διαιτητή.  
 
• Εάν διαπράχτηκαν παραβάσεις και οι βοηθοί διαιτητές είχαν καλύτερη ορατότητα 
στις παραβάσεις από τον διαιτητή (αυτό περιλαμβάνει ιδιαιτέρως περιστατικά, και 
παραβάσεις που διαπράττονται μέσα στην επανορθωτική περιοχή).  
 
• Εάν κατά την εκτέλεση ενός επανορθωτικού λακτίσματος (πέναλτι) ο 
τερματοφύλακας κινήθηκε προς τα εμπρός πριν λακτισθεί η μπάλα και εάν η μπάλα 
πέρασε την γραμμή τέρματος.  
 
Βοήθεια  
 
Οι βοηθοί διαιτητές βοηθούν επίσης τον διαιτητή να διευθύνει τον αγώνα σύμφωνα με 
τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Ειδικότερα μπορούν να εισέρχονται στον 
αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσουν στο έλεγχο της απόστασης των 9.15μετρων .  
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Στην περίπτωση αδικαιολόγητης επέμβασης ή απρεπούς συμπεριφοράς, ο διαιτητής θα 
απαλλάξει τον βοηθό διαιτητή από τα καθήκοντα του και θα υποβάλει έκθεση στην 
αρμόδια αρχή.  
 
 
ΚΑΝ. 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
 
Περίοδοι παιχνιδιού  
 
Ο αγώνας διαρκεί δυο ίσες περιόδους η κάθε μια διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μια 
εκτός εάν διαφορετικά έχει συμφωνηθεί μεταξύ του διαιτητή και των δύο ομάδων. 
Οποιαδήποτε συμφωνία για τροποποίηση της διάρκειας του αγώνα (για παράδειγμα 
την μείωση της διάρκειας κάθε ημιχρόνου σε 40 λεπτά εξ αιτίας ανεπαρκούς φωτισμού 
πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του αγώνα και να είναι σύμφωνη με τους 
κανονισμούς του πρωταθλήματος.  
 
Διάλειμμα ημιχρόνου  
 
Οι παίκτες δικαιούνται μια ανάπαυλα στο ημίχρονο. Το διάλειμμα αυτό δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 15 λεπτά. Οι κανονισμοί της διοργάνωσης του πρωταθλήματος πρέπει να 
αναφέρουν την διάρκεια αυτής της ανάπαυλας.  
Η διάρκεια αυτής της ανάπαυλας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την συγκατάθεση 
του διαιτητή.  
 
Παραχώρηση απολεσθέντα χρόνου  
 
Στο τέλος κάθε ημιχρόνου παραχωρείται όλος ο χρόνος που χάνεται για:  
 
• Αντικαταστάσεις παικτών  
• Διακρίβωση τραυματισμού παικτών.  
• Μετακίνηση τραυματισμένων παικτών από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη.  
• Χαμένος χρόνος.  
• Οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
 
Ο υπολογισμός του χαμένου χρόνου (καθυστέρησης) είναι στην δικαιοδοσία του 
Διαιτητή.  
 
Επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι)  
 
Εάν ένα επανορθωτικό λάκτισμα πρέπει να εκτελεστεί ή να επανεκτελεσθεί η διάρκεια 
του κάθε ημιχρόνου παρατείνεται μέχρις ότου το επανορθωτικό λάκτισμα 
ολοκληρωθεί.  
 
Διακοπείς αγώνας  
 
Αγώνας που διακόπτεται πριν από την λήξη του επαναλαμβάνεται εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.  
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ΚΑΝ. 8 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
 
Προκαταρτικά  
 
Γίνεται ρίψης ενός νομίσματος και η ομάδα που κερδίζει το νόμισμα αποφασίζει 
εναντίον ποιου τέρματος θα επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.  
 
Η άλλη ομάδα εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για να αρχίσει ο αγώνας.  
 
Η ομάδα που κερδίζει το νόμισμα εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για να αρχίσει το 
δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.  
 
Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα οι ομάδες αλλάζουν τέρματα και επιτίθενται στα 
αντίθετα τέρματα.  
 
Εναρκτήριο λάκτισμα  
 
Το εναρκτήριο λάκτισμα είναι τρόπος έναρξης η επανέναρξης του παιχνιδιού:  
• Κατά την έναρξη του αγώνα  
• Μετά την επίτευξη τέρματος.  
• Κατά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα.  
• Κατά την έναρξη κάθε περιόδου της παράτασης όπου εφαρμόζεται.  
 
Τέρμα μπορεί να επιτευχθεί απευθείας από την εκτέλεση του εναρκτήριου 
λακτίσματος.  
 
Διαδικασία  
 
• Όλοι οι παίκτες πρέπει να ευρίσκονται στο μισό δικό τους γήπεδο.  
• Οι αντίπαλοι της ομάδος που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα, να βρίσκονται το 
λιγότερο 9.15μετρα (10 Υάρδες) από την μπάλα μέχρις ότου αυτή τεθεί εντός 
παιχνιδιού.  
• Η μπάλα πρέπει να είναι ακίνητη στο σημείο του κέντρου του γηπέδου.  
• Ο Διαιτητής δίδει το σήμα.  
• Η μπάλα θεωρείται ότι είναι εντός παιχνιδιού όταν κτυπηθεί και κινηθεί προς τα 
εμπρός.  
• Ο εκτελεστής δεν μπορεί να αγγίξει την μπάλα ξανά, μέχρις ότου αυτή αγγιχτεί από 
άλλο παίκτη.  
 
Μετά που μια ομάδα σημειώνει τέρμα, το εναρκτήριο λάκτισμα γίνεται από την 
αντίπαλη ομάδα.  
 
 
Παραβάσεις και Ποινές  
 
Εάν ο παίκτης που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα αγγίξει την μπάλα ξανά πριν την 
αγγίξει άλλος παίκτης:  
 
• Ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα το οποίο 
εκτελείται από το σημείο πού βρισκόταν η μπάλα όταν διαπράχτηκε η παράβαση (βλ. 
ΚΑΝ.13-Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης κατά την διαδικασία του εναρκτήριου:  
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• Το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
 
Ελεύθερο διαιτητή  
 
Εάν, ενώ η μπάλα είναι ακόμη στο παιχνίδι, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το 
παιχνίδι προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο που δεν αναφέρεται πουθενά στους 
κανονισμούς του παιχνιδιού, τότε παιχνίδι επαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή.  
 
Διαδικασία  
 
Ο Διαιτητής αφήνει την μπάλα να πέσει από τα χέρια του στο σημείο που αυτή 
βρισκόταν όταν σταμάτησε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην 
περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή 
πάνω στη γραμμή που είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος στο πλησιέστερο 
σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
Το παιγνίδι επαναρχίζει μόλις η μπάλα αγγίξει το έδαφος.  
 
Παραβάσεις και Ποινές  
 
Η μπάλα αφήνεται και ξανά :  
• Εάν αγγιχθεί από ένα παίκτη πριν αυτή έλθει σε επαφή με το έδαφος.  
• Εάν η μπάλα περάσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο μετά που θα έλθει σε επαφή με 
το έδαφος χωρίς να την αγγίξει παίκτης.  
 
 
ΚΑΝ. 9 Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
 
Μπάλα εκτός παιχνιδιού  
 
Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού όταν:  
 
• Ολόκληρη έχει περάσει την γραμμή τέρματος ή την πλάγια γραμμή είτε στο έδαφος 
είτε στον αέρα.  
 
• Το παιχνίδι σταμάτησε από τον διαιτητή.  
 
 
Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού  
 
Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
συμπεριλαμβανομένων και όταν:  
 
• Επιστρέψει από το κάθετο και το οριζόντιο δοκάρι των τερμάτων ή από το κοντάρι 
της γωνιαίας σημαίας και παραμείνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Κτυπήσει στο διαιτητή ή σε ένα βοηθό διαιτητή, όταν αυτοί ευρίσκονται μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο.  
 
 
 
ΚΑΝ. 10 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ  
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Επίτευξη τέρματος  
 
Τέρμα επιτυγχάνεται όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει την γραμμή τέρματος, μεταξύ 
των δυο κάθετων δοκαριών και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι, νοουμένου ότι 
προηγουμένως δεν έχει σημειωθεί παράβαση των κανονισμών του παιχνιδιού από την 
ομάδα που σημείωσε το τέρμα.  
 
Νικήτρια ομάδα  
 
Η ομάδα η οποία επιτυγχάνει το μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων κατά τη διάρκεια του 
αγώνα είναι η νικήτρια. Εάν και οι δύο ομάδες επιτύχουν ίσον αριθμό τερμάτων ή δεν 
επιτύχουν κανένα τέρμα, ο αγώνας είναι ισόπαλος.  
 
Κανονισμοί Πρωταθλήματος  
 
Όταν οι κανονισμοί του πρωταθλήματος απαιτούν όπως υπάρχει νικήτρια ομάδα μετά 
από ισοπαλία εντός και εκτός έδρας, οι μόνες διαδικασίες που επιτρέπονται για 
ανάδειξη νικήτριας ομάδας ,είναι εκείνες που έχουν εγκριθεί από το Διεθνές 
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο(ΙFΑΒ), ήτοι:  
 
• Ο κανονισμός των εκτός έδρας τερμάτων .  
 
• Παράταση.  
 
• Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.  
 
 
ΚΑΝ.11 ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (ΟΦ – ΣΑΙΝΤ)  
 
Η θέση οφ – Σάιντ  
 
Το γεγονός και μόνο ότι ένας παίκτης είναι σε θέση οφ-σαιντ από μόνο του δεν 
συνιστά παράβαση.  
 
Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση οφ-σαιντ εάν:  
 
Ευρίσκεται πιο κοντά στην αντίπαλη γραμμή τέρματος από την μπάλα και από τον 
προτελευταίο αντίπαλο.  
 
Ένας παίκτης δεν είναι σε θέση οφ-σαιντ εάν:  
 
• βρίσκεται στο δικό του μισό γήπεδο  
ή  
• βρίσκεται στο ίδιο ύψος ( ίδια ευθεία ) με τον προτελευταίο αντίπαλο  
ή  
• βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τους δύο τελευταίους αντιπάλους  
 
Παράβαση  
 
Ένας παίκτης ευρισκόμενος σε θέση οφ-σαιντ τιμωρείται μόνο εάν την στιγμή που η 
μπάλα αγγίζεται ή παίζεται από συμπαίκτη του και κατά την γνώμη του διαιτητή 
εμπλέκεται στο παιχνίδι με το να:  
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• Επηρεάζει το παιχνίδι  
• Επηρεάζει αντίπαλο του  
• Κερδίζει πλεονέκτημα ευρισκόμενος στη θέση αυτή  
 
Όχι παράβαση  
 
Δεν υπάρχει παράβαση οφ-σαιντ, εάν ένας παίκτης παίρνει την μπάλα απ΄ευθείας 
από:  
 
• Τέρματος λάκτισμα (άουτ)  
• Επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή (αραουτ)  
• Γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ)  
 
Παραβάσεις και Ποινές  
 
Σε περίπτωση παράβασης οφ-σαιντ, ο διαιτητής παραχωρεί ένα έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα το οποίο εκτελείται από το σημείο που διαπράχθηκε η 
παράβαση. (βλ. ΚΑΝ. 13 –Θέση Ελεύθερων Λακτισμάτων)  
 
 
ΚΑΝ. 12 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ  
 
Οι παραβάσεις και η ανάρμοστη διαγωγή τιμωρούνται ως ακολούθως:  
 
Άμεσο Ελεύθερο Λάκτισμα  
 
Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, εάν ένας παίκτης 
διαπράξει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω επτά (7) παραβάσεις, με τρόπο που ο 
διαιτητής θεωρεί απρόσεκτο, ριψοκίνδυνο ή χρησιμοποιείται υπερβολική βία .  
 
• Λακτίζει ή δοκιμάζει να λακτίσει αντίπαλο  
 
• Κάνει τρικλοποδιά ή δοκιμάζει να κάνει τρικλοποδιά σε αντίπαλο.  
 
• Πηδά πάνω σε αντίπαλο.  
 
• Μαρκάρει αντίπαλο  
 
• Κτυπά ή δοκιμάζει να κτυπήσει αντίπαλο.  
 
• Σπρώχνει αντίπαλο.  
 
• Κάνει τάκλιν σε αντίπαλο.  
 
Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα επίσης παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν ένας 
παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω τρεις (3) παραβάσεις:  
 
• Κρατά αντίπαλο  
 
• Φτύνει αντίπαλο  
 
• Παίζει σκόπιμα την μπάλα με τα χέρια (εκτός του τερματοφύλακα μέσα στην δική 
του επανορθωτική περιοχή)  
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Το άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται από το σημείο που έγινε η παράβαση.(βλ. 
καν.13-Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Επανορθωτικό Λάκτισμα (πεναλτι)  
 
Ένα επανορθωτικό λάκτισμα παραχωρείται εάν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω δέκα 
(10)παραβάσεις διαπραχτεί από ένα παίκτη μέσα στη δική του επανορθωτική περιοχή, 
ανεξάρτητα από την θέση της μπάλας νοουμένου ότι αυτή βρίσκεται εντός παιχνιδιού.  
 
 
Έμμεσο Ελεύθερο Λάκτισμα  
 
Ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν ο 
τερματοφύλακας μέσα στην δική του επανορθωτική περιοχή διαπράξει μια από τις πιο 
κάτω τέσσερις παραβάσεις:  
 
• Ελέγχει την μπάλα με τα χέρια του περισσότερο από έξη (6) δευτερόλεπτα πριν την 
αφήσει από την κατοχή του.  
 
• Αγγίζει ξανά την μπάλα με τα χέρια του μετά που την έχει αφήσει από την κατοχή 
του και εφ’ όσον οποιοσδήποτε άλλος παίκτης δεν την έχει αγγίξει.  
 
• Αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του, όταν αυτή μεταβιβάζεται με λακτισμα σκόπιμα 
από συμπαίκτη του.  
 
• Αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του, την οποία παίρνει απευθείας από πλάγια 
επαναφορά (αραουτ) από συμπαίκτη του.  
 
Ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επίσης παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα ,εάν, ένας 
παίκτης κατά την γνώμη του διαιτητή:  
 
• παίζει με επικίνδυνο τρόπο  
 
• εμποδίζει την πορεία του αντιπάλου ( φράγμα )  
 
• εμποδίζει τον τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα από τα χέρια του.  
 
• διαπράττει οποιαδήποτε άλλη παράβαση, η οποία δεν αναφέρεται στο κανονισμό 12, 
για την οποία το παιχνίδι σταμάτησε για να δοθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.  
 
Το έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται από το σημείο που έγινε η παράβαση (βλ. 
Καν. 13 –Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
 
Πειθαρχικές Ποινές  
 
Η κίτρινη κάρτα χρησιμοποιείται για να γνωστοποιήσει ότι ένας παίκτης, 
αναπληρωματικός ή αντικατασταθείς έχει παρατηρηθεί.  
 
Η κόκκινη κάρτα χρησιμοποιείται για να γνωστοποιήσει ότι ένας παίκτης 
αναπληρωματικός ή αντικατασταθείς έχει αποβληθεί.  
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Μόνον σε παίκτη, αναπληρωματικό η αντικατασταθέντα παίκτη μπορεί να τους 
δείχνεται κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.  
 
Ο Διαιτητής έχει την εξουσία να επιβάλει πειθαρχικές ποινές από την στιγμή που 
εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο μέχρις ότου τον εγκαταλείψει μετά το τελικό 
σφύριγμα.  
 
Παίκτης ο οποίος διαπράττει παράβαση για κίτρινη ή κόκκινη κάρτα εντός ή εκτός του 
αγωνιστικού χώρου, είτε απευθείας σε αντίπαλο, συμπαίκτη, διαιτητή, βοηθό διαιτητή 
ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, τιμωρείται σύμφωνα με τη φύση της παράβασης που 
διέπραξε  
.  
Παραβάσεις παρατήρησης (κίτρινη κάρτα)  
 
Παίκτης παρατηρείται και του δείχνεται η κίτρινη κάρτα εάν διαπράξει οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες 7 (επτά) παραβάσεις:  
 
• είναι ένοχος αντιαθλητικής συμπεριφοράς .  
 
• διαμαρτύρεται με λόγια ή χειρονομίες.  
 
• συστηματικά παραβαίνει τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  
 
• καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα.  
 
• αρνείται να αποσυρθεί στην κανονική απόσταση όταν το παιχνίδι επαναρχίζει με 
γωνιαίο λάκτισμα(κόρνερ), με ελεύθερο λάκτισμα, ή με πλάγια επαναφορά (αραουτ).  
 
• εισέρχεται η επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.  
 
• σκόπιμα φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.  
 
Αναπληρωματικός ή αντικατασταθείς παίκτης παρατηρείται και του δειχνεται η κίτρινη 
κάρτα εάν διαπράξει οποιανδήποτε από τις πιο κάτω 3 (τρεις) παραβάσεις  
1. Eίναι ένοχος αντιαθλητικής συμπεριφοράς.  
2. Διαμαρτύρεται με λόγια ή χειρονομίες.  
3. Καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.  
 
 
Παραβάσεις αποβολής (κόκκινη κάρτα)  
 
Ένας παίκτης, αναπληρωματικός ή αντικατασταθείς αποβάλλεται εάν διαπράξει μια 
από τις ακόλουθες επτά(7) παραβάσεις.  
 
• για βίαιο και βρώμικο παιχνίδι  
 
• για βίαιη διαγωγή.  
 
• φτύνει αντίπαλο η οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.  
 
• στερεί από την αντίπαλη ομάδα ένα τέρμα η μια φανερή ευκαιρία επίτευξης 
τέρματος παίζοντας σκόπιμα την μπάλα με το χέρι (αυτό δεν εφαρμόζεται για τον 
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τερματοφύλακα μέσα στην δική του επανορθωτική περιοχή).  
 
• στερεί μια καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος από αντίπαλο ο οποίος κινείται προς 
το τέρμα του παίκτη με μια παράβαση η οποία τιμωρείται με ελεύθερο λάκτισμα ή 
πέναλτι.  
 
• χρησιμοποιεί προσβλητική, υβριστική ή απρεπή γλώσσα καθώς και χειρονομίες.  
 
• παίρνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ίδιο παιχνίδι  
 
Παίκτης, αναπληρωματικός ή αντικατασταθείς παίκτης , ο οποίος έχει δεχθεί κόκκινη 
κάρτα (αποβληθεί) πρέπει να εγκαταλείψει την τεχνική περιοχή και την περιοχή γύρω 
από τον αγωνιστικό χώρο .  
 
 
 
ΚΑΝ. 13 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ  
 
Είδη ελευθέρων λακτισμάτων  
 
Τα ελεύθερα λακτίσματα είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα.  
 
Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα  
 
Η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα  
 
Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο αντίπαλο τέρμα, 
παραχωρείται τέρμα.  
 
Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο τέρμα της ομάδος του 
παίκτη που το εκτελεί, τότε παραχωρείται γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ) στην αντίπαλη 
ομάδα.  
 
Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα  
 
Το σήμα  
 
Ο διαιτητής υποδεικνύει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα με το ύψωμα του χεριού του 
πάνω από την κεφαλή του. Διατηρεί το χέρι του σ’ αυτή την θέση μέχρις ότου 
εκτελεσθεί και η μπάλα αγγίξει ένα άλλο παίκτη ή βγει εκτός παιχνιδιού.  
 
Η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα  
 
Ένα τέρμα μπορεί να σημειωθεί μόνον εάν η μπάλα αγγίξει ένα άλλο παίκτη πριν μπει 
στο τέρμα.  
 
• Εάν ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο αντίπαλο τέρμα, τότε 
παραχωρείται από τέρματος λάκτισμα.  
 
• Εάν ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο τέρμα της ομάδος του 
παίκτη που το εκτελεί, τότε παραχωρείται γωνιαίο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας.  
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Διαδικασία  
Και για τα δύο, άμεσα και έμμεσα ελεύθερα λακτίσματα η μπάλα πρέπει να είναι 
ακίνητη όταν εκτελείται το λάκτισμα, και ο εκτελεστής δεν μπορεί να αγγίξει την 
μπάλα ξανά, πριν την αγγίξει άλλος παίκτης.  
 
 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΥΡΟΥ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  
 
Ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην επανορθωτική περιοχή  
 
Άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα:  
 
• όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να είναι το λιγότερο 9,15μετρα (10 Υάρδες) από την μπάλα.  
 
• όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να παραμένουν έξω από την επανορθωτική περιοχή μέχρις 
ότου η μπάλα είναι στο παιχνίδι.  
 
• η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού, όταν λακτίζεται απευθείας έξω από την 
επανορθωτική περιοχή.  
 
• ελεύθερο λάκτισμα που παραχωρήθηκε μέσα στην περιοχή τέρματος μπορεί να 
εκτελεστεί από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή τέρματος.  
 
 
Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την επιτιθέμενη ομάδα  
 
• όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να ευρίσκονται το λιγότερο 9.15 μέτρα (10 υάρδες) από 
την μπάλα μέχρις ότου τεθεί εντός παιχνιδιού, εκτός εάν βρίσκονται πάνω στη γραμμή 
τέρματος, μεταξύ των καθέτων δοκαριών.  
 
• η μπάλα τίθεται εντός παιχνιδιού όταν λακτιστεί και κινηθεί.  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που παραχωρείται μέσα στην περιοχή τέρματος, 
πρέπει να εκτελείται από την γραμμή της περιοχής τέρματος η οποία είναι παράλληλη 
με την γραμμή τέρματος στο πλησιέστερο σημείο απ’ όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
 
 
Ελεύθερο λάκτισμα έξω από την επανορθωτική περιοχή  
 
• Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να είναι το λιγότερο 9.15 μέτρα (10 υάρδες) από την 
μπάλα μέχρις ότου τεθεί εντός παιχνιδιού.  
 
• Η μπάλα τίθεται εντός παιχνιδιού όταν λακτιστεί και κινηθεί.  
 
• Το ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται από το σημείο απ’ όπου διαπράχτηκε η παράβαση ή 
από τη θέση της μπάλας όταν διαπράχτηκε η παράβαση (σύμφωνα με την παράβαση).  
 
 
 
Παραβάσεις Ποινές  
 
Εάν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος, ένας αντίπαλος είναι πιο κοντά 
στην μπάλα από την απαιτούμενη απόσταση:  
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• το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
 
Εάν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος από την αμυνόμενη ομάδα μέσα 
από την δική της επανορθωτική περιοχή, η μπάλα δεν λακτίζεται απευθείας έξω από 
την επανορθωτική περιοχή:  
 
• .το λάκτισμα επαναλαμβάνεται  
 
 
 
Ελεύθερο λάκτισμα που εκτελείται από παίκτη εκτός του τερματοφύλακα  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα ξανά 
(εκτός με τα χέρια του) προτού την αγγίξει άλλος παίκτης:  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο εκτελεστής σκόπιμα αγγίξει την 
μπάλα με τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης:  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα και το οποίο 
εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
Ένα επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι) παραχωρείται εάν η παράβαση έγινε μέσα στην 
επανορθωτική περιοχή του εκτελεστή.  
 
 
 
Ελεύθερο λάκτισμα που εκτελείται από τον τερματοφύλακα  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας αγγίξει την μπάλα 
ξανά. (όχι με τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης:  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα και το οποίο 
εκτελείται από το σημείο όπου έγινε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας σκόπιμα κτυπά την 
μπάλα με τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης:  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε έξω από την επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα, και το οποίο 
εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
• Ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, εάν η 
παράβαση διαπράχτηκε μέσα στην επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα και το 
οποίο εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
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ΚΑΝ. 14 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΠΕΝΑΛΤΙ)  
 
Ενα επανορθωτικό λάκτισμα παραχωρείται εναντίον της ομάδος η οποία διαπράττει μια 
από τις δέκα (10) παραβάσεις για τις οποίες παραχωρείται ένα άμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα μέσα στην δική της επανορθωτική περιοχή και ενώ η μπάλα είναι εντός 
παιχνιδιού.  
 
Ενα τέρμα μπορεί να επιτευχθεί απευθείας από το επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι).  
 
Επιπρόσθετος χρόνος παραχωρείται κατά το τέλος κάθε ημιχρόνου η κατά το τέλος 
κάθε ημιχρόνου της παράτασης για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση ενός 
επανορθωτικού λακτίσματος (πέναλτι).  
 
 
Θέση μπάλας και παικτών  
 
Η μπάλα :  
 
• πρέπει να τοποθετείται στο σημείο του επανορθωτικού λακτίσματος (πέναλτι).  
 
 
Ο παίκτης που θα το εκτελέσει:  
 
• δηλώνεται  
 
Ο αμυνόμενος τερματοφύλακας :  
 
• πρέπει να παραμείνει πάνω στην δική του γραμμή τέρματος , με πρόσωπο προς τον 
εκτελεστή, μεταξύ των κάθετων δοκαριών μέχρις ότου η μπάλα λακτιστεί.  
 
Οι παίκτες εκτός από τον εκτελεστή πρέπει να βρίσκονται:  
 
• μέσα στον αγωνιστικό χώρο  
• έξω από την επανορθωτική περιοχή  
• πίσω από το σημείο του πέναλτι  
• το λιγότερο 9.15μετρα (10 υάρδες) από το σημείο του πέναλτι  
 
 
Διαδικασία  
 
• Μετά που οι παίκτες πάρουν τις θέσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό, ο διαιτητής 
δίνει το σήμα για εκτέλεση του πέναλτι.  
• Ο παίκτης που εκτελεί το πέναλτι πρέπει να λακτίσει την μπάλα προς τα εμπρός .  
• Δεν μπορεί να παίξει την μπάλα ξανά μέχρις ότου την αγγίξει άλλος  
παίκτης  
 
• Η μπάλα τίθεται εντός παιχνιδιού όταν λακτιστεί και κινηθεί προς τα εμπρός  
 
Οταν εκτελείται ένα επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι) κατά την διάρκεια της 
κανονικής περιόδου και κατά την διάρκεια της παράτασης που δόθηκε μετά το τέλος 
του ημιχρόνου, ή μετά το τέλος του αγώνα έτσι ώστε να εκτελεστεί ή να επαναληφθεί 
ένα πέναλτι, ένα τέρμα παραχωρείται εάν προτού περάσει μεταξύ των κάθετων 
δοκαριών και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι:  
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• H μπάλα αγγίξει είτε και τα δύο κάθετα δοκάρια ή το οριζόντιο δοκάρι ή τον 
τερματοφύλακα.  
 
Ο διαιτητής αποφασίζει πότε ένα επανορθωτικό λάκτισμα έχει ολοκληρωθεί.  
 
 
Παραβάσεις - Ποινές  
 
Εάν ο Διαιτητής δώσει το σήμα για την εκτέλεση ενός πέναλτι και ,προτού η μπάλα 
τεθεί εντός παιχνιδιού, συμβαίνει μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις :  
 
O παίκτης που εκτελεί το πέναλτι παραβιάζει τους Κανονισμούς του παιχνιδιού:  
 
• ο διαιτητής αφήνει το λάκτισμα να εκτελεστεί  
 
• εάν σημειωθεί τέρμα το λάκτισμα επαναλαμβάνεται  
 
• εάν δεν σημειωθεί τέρμα, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και το επαναρχίζει με ένα 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την  
αμυνόμενη ομάδα από το σημείο όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
 
 
Ο τερματοφύλακας παραβιάζει τους Κανονισμούς του παιγνιδιού :  
 
• ο διαιτητής αφήνει το λάκτισμα να εκτελεστεί.  
 
• εάν σημειωθεί τέρμα, το τέρμα παραχωρείται.  
 
• εάν δεν σημειωθεί τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
 
 
Ένας συμπαίκτης του εκτελεστή παραβιάζει τους κανονισμούς του παιχνιδιού:  
 
• ο διαιτητής αφήνει το λάκτισμα να εκτελεστεί.  
 
• εάν σημειωθεί τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται  
 
• εάν δεν σημειωθεί τέρμα, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και το επαναρχίζει με ένα 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα από το σημείο που διαπράχτηκε 
η παράβαση.  
 
Ένας συμπαίκτης του τερματοφύλακα παραβιάζει τους Κανονισμούς:  
 
• ο διαιτητής αφήνει το λάκτισμα να εκτελεστεί.  
 
• εάν σημειωθεί τέρμα, το τέρμα παραχωρείται.  
 
• εάν δεν σημειωθεί τέρμα το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
 
Παίκτες από κάθε ομάδα παραβαίνουν τους Κανονισμούς του παιχνιδιού:  
 
• το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
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Εάν μετά την εκτέλεση του πέναλτι :  
 
Ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα ξανά (χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του) προτού 
την αγγίξει άλλος παίκτης.  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα το οποίο 
εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
Ο εκτελεστής σκόπιμα αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος 
παίκτης:  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση .  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
 
Η μπάλα αγγίζεται από εξωτερικό παράγοντα όταν κινείται προς τα εμπρός.  
 
• το λάκτισμα επαναλαμβάνεται  
 
 
Η μπάλα επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο κτυπώντας στον τερματοφύλακα, τα 
κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι και μετά αγγίζει εξωτερικό παράγοντα:  
 
• ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι.  
 
• το παιχνίδι επαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα 
όταν την άγγιξε ο εξωτερικός παράγοντας , εκτός εάν άγγιξε τον εξωτερικό 
παράγοντα μέσα στην περιοχή πέναλτι, όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει το 
ελεύθερο διαιτητή πάνω στη γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι παράλληλη της 
γραμμής τέρματος στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι 
σταμάτησε.  
 
 
ΚΑΝ.15 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΡΑΟΥΤ)  
 
Η επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή (αραουτ) είναι μέθοδος 
επανέναρξης του αγώνα.  
 
Παραχωρείται στον αντίπαλο του παίκτη που τελευταίος άγγιξε τη μπάλα, όταν 
ολόκληρη πέρασε την πλάγια γραμμή, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα.  
 
Τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί απευθείας από επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια 
( αράουτ).  
 
Διαδικασία  
 
Κατά την στιγμή που ο παίκτης αφήνει την μπάλα :  
 
• έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο  
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• έχει μέρος κάθε ποδιού του να πατά είτε πάνω στη πλάγια γραμμή είτε στο έδαφος 
έξω από την πλάγια γραμμή.  
 
• κρατά τη μπάλα με τα δύο του χέρια  
 
• αφήνει την μπάλα από πίσω και πάνω από το κεφάλι του .  
 
• αφήνει τη μπάλα από το σημείο που βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο.  
 
 
Ολοι οι αντίπαλοι πρέπει να στέκονται όχι λιγότερο από (2) δύο μέτρα από το σημείο 
από το οποίο εκτελείται η πλάγια επαναφορά (αράουτ).  
 
Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού αμέσως μετά που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.  
 
Μετά που αφήνει τη μπάλα, ο εκτελεστής δεν μπορεί να την αγγίξει ξανά πριν να την 
αγγίξει άλλος παίκτης.  
 
 
Παραβάσεις - Ποινές  
 
Αράουτ που εκτελείται από παίκτη εκτός του τερματοφύλακα  
 
Εάν μετά που η μπάλα, τεθεί εντός παιχνιδιού, ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα ξανά 
(χωρίς την χρησιμοποίηση των χεριών) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα  
το οποίο εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ. 13-Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Εάν μετά που η μπάλα, τεθεί εντός παιχνιδιού, ο εκτελεστής σκόπιμα αγγίξει την 
μπάλα με τα χέρια του, πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ.ΚΑΝ. 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
• ένα επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι) παραχωρείται εάν η παράβαση διαπράχτηκε 
μέσα στην επανορθωτική περιοχή του εκτελεστή.  
 
 
Πλάγια επαναφορά (Αράουτ) που εκτελείται από τον τερματοφύλακα  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας αγγίξει την μπάλα 
ξανά (χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση . (βλ.ΚΑΝ.13-Θεση Ελεύθερου 
Λακτίσματος).  
 
 
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας σκόπιμα κτυπά την 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


μπάλα με τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν η παράβαση 
διαπράχθηκε έξω από την επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση .  
(βλ. ΚΑΝ.13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε μέσα στην επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ. 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
 
Εάν ένας αντίπαλος παρενοχλήσει η παρεμποδίσει αντικανονικά τον παίκτη που 
εκτελεί την πλάγια επαναφορά( αράουτ) :  
 
• παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά .  
 
Για οποιανδήποτε άλλη παράβαση του κανονισμού αυτού:  
 
• η πλάγια επαναφορά (αράουτ) εκτελείται από παίκτη της αντίπαλης ομάδας.  
 
ΚΑΝ. 16 ΤΟ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ  
 
Το από τέρματος λάκτισμα είναι μέθοδος επανέναρξης του παιχνιδιού.  
 
Το από τέρματος λάκτισμα παραχωρείται όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει  
την γραμμή τέρματος είτε στο έδαφος είτε στον αέρα και την έχει αγγίξει τελευταία 
φορά ένας παίκτης της επιτιθέμενης ομάδος και δεν σημειώθηκε τέρμα σύμφωνα με 
τον κανονισμό 10.  
 
Τέρμα μπορεί να σημειωθεί απευθείας από τέρματος λάκτισμα ,αλλά μόνο εναντίον 
της αντίπαλης ομάδος.  
 
Διαδικασία  
 
• η μπάλα λακτίζεται από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή  
τέρματος από ένα παίκτη της αμυνόμενης ομάδος.  
 
• οι αντίπαλοι παραμένουν έξω από την επανορθωτική περιοχή  
μέχρις ότου η μπάλα τεθεί στο παιχνίδι.  
 
• Ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να  
παίξει την μπάλα ξανά πριν να την αγγίξει άλλος  
παίκτης.  
 
• Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού όταν λακτιστεί απευθείας έξω από την  
επανορθωτική περιοχή.  
 
Παραβάσεις - Ποινές  
 
Εάν η μπάλα δεν λακτιστεί απευθείας έξω από την επανορθωτική περιοχή από το από 
τέρματος λάκτισμα:  
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• τo λάκτισμα επαναλαμβάνεται  
 
Από τέρματος λάκτισμα που εκτελείται από παίκτη εκτός του τερματοφύλακα  
 
Εάν, μετά που η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού , ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα ξανά 
(χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση .  
(βλ.ΚΑΝ.13-Θεση Ελευθέρου Λακτίσματος).  
 
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού ο εκτελεστής σκόπιμα αγγίξει την μπάλα 
με τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
 
• ένα επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι) παραχωρείται εάν η παράβαση  
διαπράχτηκε μέσα στην επανορθωτική περιοχή του εκτελεστή.  
 
Από τέρματος λάκτισμα που εκτελείται από τον τερματοφύλακα  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας αγγίξει την μπάλα 
ξανά (χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας αγγιξει σκόπιμα την 
μπάλα, με τα χέρια το πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε έξω από την επανορθωτική περιοχή και το οποίο εκτελείται από το 
σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ.ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε μέσα στην επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ.ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης του κανονισμού αυτού :  
 
• τo λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
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KAN. 17 ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΚΟΡΝΕΡ)  
 
Το γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ) είναι τρόπος επανέναρξης του παιχνιδιού.  
 
Ενα γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ) παραχωρείται όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει την 
γραμμή τέρματος είτε στο έδαφος είτε στον αέρα και την οποία έχει αγγίξει τελευταία 
φορά παίκτης  
της αμυνόμενης ομάδας, και τέρμα δεν σημειώθηκε σύμφωνα  
με τον Κανονισμό 10.  
 
Τέρμα μπορεί να σημειωθεί απευθείας από γωνιαίο λάκτισμα ,αλλά μόνο εναντίον της 
αντίπαλης ομάδος.  
 
Διαδικασία  
 
• η μπάλα πρέπει να τοποθετείται μέσα στην γωνιαία περιοχή που είναι κοντά στο 
σημείο που η μπάλα πέρασε την γραμμή τέρματος.  
 
• οι γωνιαίοι ιστοί με την σημαία δεν πρέπει να μετακινούνται.  
 
• οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται το λιγότερο 9.15μετρα (10 υάρδες) από το 
γωνιαίο τέταρτο του κύκλου (γωνιαία περιοχή) μέχρις ότου η μπάλα τεθεί στο 
παιχνίδι.  
 
• η μπάλα πρέπει να λακτίζεται από παίκτη της επιτιθεμένης ομάδας  
 
• η μπάλα τίθεται εντός παιχνιδιού όταν λακτιστεί και κινηθεί  
 
• ο εκτελεστής δεν μπορεί να παίξει την μπάλα ξανά, πριν να την αγγίξει άλλος 
παίκτης.  
 
 
Παραβάσεις - Ποινές  
 
Γωνιαίο λάκτισμα που εκτελείται από παίκτη εκτός του τερματοφύλακα.  
 
Εάν, μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα ξανά 
(χωρίς την χρησιμοποίηση των χεριών του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα ,το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ. ΚΑΝ.13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Εάν, μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού ,ο εκτελεστής σκόπιμα αγγίζει την 
μπάλα με τα χέρια του, πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση  
(βλ.ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
• ένα επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι) παραχωρείται εάν η παράβαση διαπράχτηκε 
μέσα στην επανορθωτική περιοχή του εκτελεστή.  
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Γωνιαίο λάκτισμα που εκτελείται από τον τερματοφύλακα  
 
Εάν, μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας αγγίζει την μπάλα 
ξανά (χωρίς την χρησιμοποίηση των χεριών του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα  
το οποίο εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση . (βλ.ΚΑΝ 13-Θεση 
Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Εάν μετά που η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας σκόπιμα αγγίζει την 
μπάλα με τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης :  
 
• ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε έξω από την επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ.ΚΑΝ.13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
• ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε μέσα στην επανορθωτική περιοχή του τερματοφύλακα, το οποίο 
εκετελείται από το σημείο που διαπράχτηκε η παράβαση.  
(βλ.ΚΑΝ 13-Θεση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης :  
 
• To λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΟΣ  
 
Τα εκτός έδρας τέρματα, η παράταση και τα λακτίσματα από το επανορθωτικό σημείο 
(πέναλτι) αποτελούν τους τρεις εγκεκριμένους τρόπους ανάδειξης της νικήτριας 
ομάδας, όταν οι κανονισμοί του Πρωταθλήματος απαιτούν να υπάρξη νικήτρια ομάδα, 
όταν ένας αγώνας λήξη ισόπαλος.  
 
Εκτός έδρας τέρματα  
 
Οι Κανονισμοί Πρωταθλήματος μπορούν να προνοήσουν όταν οι δύο ομάδες παίζουν 
η κάθε μια εντός και εκτός έδρας αγώνες και οποιαδήποτε τέρματα σημειώθηκαν στο 
γήπεδο της αντίπαλης ομάδας θα μετρούν διπλά, εάν το συνολικό αποτέλεσμα είναι 
ισόπαλο μετά τον δεύτερο αγώνα.  
 
Παράταση χρόνου  
 
Οι κανονισμοί Πρωταθλήματος μπορούν να προνοήσουν να παιχτούν δυο επιπλέον 
ίσες περίοδοι, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) λεπτά 
παιγνιδιού η κάθε μια. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 θα εφαρμόζονται.  
 
 
Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι  
 
Διαδικασία  
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• ο διαιτητής επιλέγει το τέρμα στο οποίο θα εκτελεστούν τα λακτίσματα πέναλτι  
 
• ο διαιτητής ρίχνει το κέρμα και η ομάδα της οποίας ο αρχηγός κερδίζει, αποφασίζει 
κατά πόσον θα εκτελέσει το πρώτο ή το δεύτερο λάκτισμα.  
 
• ο διαιτητής σημειώνει τα λακτίσματα που εκτελούνται  
 
• κάτω από τις προϋποθέσεις όπως επεξηγούνται πιο κάτω και οι δύο  
ομάδες εκτελούν πέντε (5) λακτίσματα κτυπήματα πέναλτι  
 
• τα λακτίσματα εκτελούνται εναλλάξ από τις ομάδες  
 
• εάν, πριν και οι δύο ομάδες εκτελέσουν πέντε λακτίσματα πέναλτι, και η μια από 
αυτές σημείωσε περισσότερα τέρματα ,από ότι θα μπορούσε η άλλη να επιτύχει, έστω 
και αν ολοκλήρωνε και τα πέντε (5) λακτίσματα πέναλτι , τότε δεν εκτελούνται άλλα 
λακτίσματα πέναλτι.  
 
• εάν και οι δύο ομάδες, έχουν εκτελέσει πέντε (5) λακτίσματα πέναλτι και, έχουν 
σημειώσει τον ίδιο αριθμό τερμάτων ή δεν έχουν επιτύχει κανένα τέρμα, τα 
λακτίσματα πέναλτι συνεχίζονται με την ίδια σειρά μέχρις ότου μια ομάδα σημειώσει 
ένα τέρμα περισσότερο από την άλλη ομάδα με τον ίδιο αριθμό λακτισμάτων.  
 
• εάν ένας τερματοφύλακας ενώ εκτελούνται τα λακτίσματα πέναλτι τραυματίζεται και 
δεν είναι σε θέση να συνεχίσει σαν τερματοφύλακας, δύναται να αντικατασταθεί από 
ένα δηλωμένο αναπληρωματικό νοουμένου ότι η ομάδα του δεν έχει κάνει χρήση του 
μέγιστου αριθμού των αντικαταστάσεων που επιτρέπονται βάσει των Κανονισμών της 
διοργάνωσης.  
 
• με την εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης μόνον οι παίκτες οι οποίοι 
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο κατά τη λήξη του αγώνα, ο οποίος περιλαμβάνει και 
τον χρόνο της παράτασης, επιτρέπεται να εκτελέσουν τα λακτίσματα πέναλτι.  
 
• κάθε λάκτισμα εκτελείται από διαφορετικό παίκτη και όλοι οι παίκτες που έχουν 
δικαίωμα να εκτελέσουν ένα λάκτισμα πέναλτι προτού οποιοσδήποτε παίκτης 
εκτελέσει δεύτερο κτύπημα (πέναλτι)  
 
• ένας διαθέσιμος παίκτης μπορεί να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα 
οποιαδήποτε στιγμή όταν εκτελούνται τα λακτίσματα πέναλτι.  
 
• μόνο οι διαθέσιμοι παίκτες και οι διαιτητές επιτρέπεται να παραμένουν στον 
αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των λακτισμάτων πέναλτι.  
 
• όλοι οι παίκτες που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης λακτίσματος πέναλτι ,εκτός του 
παίκτη που εκτελεί το λάκτισμα πέναλτι και των δύο τερματοφυλάκων, πρέπει να 
παραμένουν μέσα στον κύκλο του κέντρου.  
 
• ο τερματοφύλακας ο οποίος είναι συμπαίκτης αυτού που εκτελεί το λάκτισμα 
πέναλτι, πρέπει να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, έξω από την επανορθωτική 
περιοχή στην οποία εκτελούνται τα λακτίσματα πέναλτι, επάνω στην γραμμή τέρματος 
όπου η γραμμή αυτή συναντά την κάθετο γραμμή της επανορθωτικής περιοχής.  
 
• εκτός εάν προνοείται διαφορετικά, οι σχετικοί κανονισμοί του παιχνιδιού και οι 
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αποφάσεις του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου εφαρμόζονται όταν εκτελούνται 
λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.  
 
• Εάν κατά το τέλος του αγώνα και πριν αρχίσουν να εκτελούνται τα λακτίσματα από 
το σημείο του πέναλτι, μια ομάδα έχει μεγαλύτερο αριθμό παικτών από τους 
αντιπάλους, πρέπει να μειώσει τον αριθμό των παικτών της έτσι ώστε να είναι ίσος με 
τον αριθμό των αντιπάλων και ο αρχηγός της ομάδος πρέπει να πληροφόρηση τον 
διαιτητή το όνομα και το αριθμό του κάθε παίκτη που έχει εξαιρεθεί.  
 
Κάθε παίκτης που εξαιρείται δεν μπορεί να συμμετάσχει στα λακτίσματα από το σημείο 
του πέναλτι.  
 
 
• Πριν την έναρξη των λακτισμάτων πέναλτι , ο διαιτητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
στον κύκλο του κέντρου του γηπέδου παραμένει ίσος αριθμός παικτών από κάθε 
ομάδα και ότι αυτοί θα εκτελέσουν τα λακτίσματα πέναλτι.  
 
 
Η Τεχνική περιοχή  
 
Η τεχνική περιοχή αναφέρεται σε αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα με 
προκαθορισμένες καθήμενες θέσεις για το τεχνικό προσωπικό και τους 
αναπληρωματικούς παίκτες όπως αναφέρεται πιο κάτω.  
 
Οι τεχνικές περιοχές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων σταδίων για 
παράδειγμα στο μέγεθος και στην τοποθεσία και τα ακόλουθα έχουν εκδοθεί ως 
γενικές οδηγίες.  
 
• η τεχνική περιοχή εκτείνεται 1μετρο. από κάθε πλευρά του πάγκου και φθάνει μέχρι 
1 μέτρο από την πλάγια γραμμή του γηπέδου.  
 
• συστήνεται η χάραξη αυτής της τεχνικής περιοχής  
 
• ο αριθμός των προσώπων που επιτρέπεται να παραμένουν μέσα στην τεχνική 
περιοχή καθορίζεται στους κανονισμούς του Πρωταθλήματος.  
 
• όσοι παραμένουν στην τεχνική περιοχή ελέγχονται πριν την έναρξη του αγώνα 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.  
 
• μόνον ένα άτομο κάθε φορά εξουσιοδοτείται να δίνει οδηγίες τακτικής και πρέπει 
επιστρέφει στην θέση του μόλις δώσει τις οδηγίες του.  
 
• Ο προπονητής και οι άλλοι αξιωματούχοι πρέπει να παραμένουν μέσα στα όρια της 
τεχνικής περιοχής, εκτός σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα ο φυσιοθεραπευτής η 
ο ιατρός εισέρχονται εντός του αγωνιστικού χώρου, με την άδεια του διαιτητή, για να 
περιθάλψουν τραυματία παίκτη.  
 
• Ο προπονητής και όλοι όσοι είναι μέσα στην τεχνική περιοχή πρέπει να 
συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο.  
 
 
 
Ο 4ος διαιτητής και αναπληρωματικός διαιτητής  
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• ο τέταρτος διαιτητής μπορεί να ορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
διοργάνωσης, και εκτελεί υπηρεσία εάν ένας εκ των τριών διαιτητών δεν είναι σε θέση 
να συνεχίσει, εκτός αν έχει διοριστεί αναπληρωματικός βοηθός διαιτητής. Βοηθάει 
πάντοτε τον διαιτητή.  
• πριν από την έναρξη της διοργάνωσης/πρωταθλήματος, η διοργανώτρια αρχή 
καθορίζει κατά πόσον, εάν ο διαιτητής δεν είναι σε θέση να συνεχίσει ο 4ος Διαιτητής 
αναλαμβάνει τα καθήκοντα διαιτητή του αγώνα ή κατά πόσον ο πρώτος βοηθός 
αναλαμβάνει ως διαιτητής και ο 4ος διαιτητής αναλαμβάνει σαν βοηθός διαιτητής.  
• ο τέταρτος Διαιτητής βοηθάει για οποιαδήποτε διοικητικά καθήκοντα πριν κατά και 
μετά τον αγώνα, όπως αυτά του ανατίθενται από τον διαιτητή.  
• είναι υπεύθυνος να βοηθά για τις διαδικασίες των αλλαγών κατά την διάρκεια του 
αγώνος.  
• ελέγχει τις εφεδρικές μπάλες όπου απαιτείται. Εάν η μπάλα του αγώνα πρέπει να 
αντικατασταθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, προμηθεύει με άλλη μπάλα τον διαιτητή 
σύμφωνα με τις οδηγίες του, έτσι ώστε να μειώνει την καθυστέρηση στο ελάχιστον.  
• έχει την εξουσία να ελέγχει τον εξοπλισμό των αναπληρωματικών παικτών προτού 
εισέλθουν στο αγωνιστικό χώρο. Εάν ο εξοπλισμός των δεν είναι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του παιγνιδιού, ενημερώνει τον διαιτητή.  
• πρέπει να υποδεικνύει στον διαιτητή όταν ένας παίκτης λανθασμένα παρατηρείται ( 
κίτρινη κάρτα) λόγω λανθασμένης απόφασης του διαιτητή ή όταν ένας παίκτης δεν 
αποβάλλεται εφόσον δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή ή όταν δεν 
αποβάλλεται για βίαιη διαγωγή η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τον διαιτητή ή τους 
βοηθούς διαιτητές. Ο διαιτητής όμως διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα 
θέματα που έχουν σχέση με το παιχνίδι.  
• μετά τον αγώνα ο 4ος διαιτητής πρέπει να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια αρχή για 
οποιαδήποτε ανάρμοστη διαγωγή ή άλλο γεγονός το οποίο συνέβη έξω από το οπτικό 
πεδίο του διαιτητή και των βοηθών διαιτητών. Ο 4ος διαιτητής πρέπει να ενημερώσει 
τον διαιτητή και τους βοηθούς του για οποιαδήποτε έκθεση που θα κάνει.  
• έχει την εξουσία να ενημερώνει τον Διαιτητή για ανεύθυνη συμπεριφορά 
οποιουδήποτε μέσα στην Τεχνική περιοχή.  
 
• ένας αναπληρωματικός βοηθός διαιτητής μπορεί να ορίζεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της διοργάνωσης .Το μοναδικό του καθήκον θα είναι να αντικαταστήσει 
βοηθό διαιτητή ο οποίος δεν είναι σε θέση να συνεχίσει η να αντικαταστήσει τον 4ον 
διαιτητή όταν χρειάζεται.  
 
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  
 
ΚΑΝ. 1 Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
 
Χάραξη γηπέδου  
 
Δεν επιτρέπεται να χαράσσεται ο αγωνιστικός χώρος με διακεκομμένες γραμμές ή με 
αυλακιές.  
 
Εάν ένας παίκτης κάνει μη εγκεκριμένες γραμμές στον αγωνιστικό χώρο με τα πόδια 
του, πρέπει να παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Εάν ο διαιτητής 
αντιληφθεί ότι αυτό έγινε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει να παρατηρήσει 
τον αμυνόμενο παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά μετά που η μπάλα τεθεί εκτός 
παιχνιδιού.  
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Μόνο οι γραμμές που υποδεικνύονται στον Καν. 1 πρέπει να χαράσσονται στον 
αγωνιστικό χώρο.  
 
 
Τέρματα  
 
Εάν το οριζόντιο δοκάρι μετακινηθεί ή σπάσε, το παιχνίδι σταματά μέχρις ότου 
επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί. Εάν δεν είναι δυνατό να επιδιορθωθεί το παιχνίδι 
πρέπει να διακοπεί. Η χρήση σχοινιού για αντικατάσταση του οριζόντιου δοκαριού δεν 
επιτρέπεται. Εάν το δοκάρι μπορεί να επιδιορθωθεί, το παιχνίδι επαναρχίζει με 
ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, 
εκτός εάν η μπάλα βρισκόταν μέσα στην μικρή περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια 
περίπτωση ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή πάνω στην γραμμή της περιοχής 
τέρματος που είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο που 
βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
 
Εμπορικές διαφημίσεις  
 
Οι εμπορικές διαφημίσεις πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1μ από τις πλάγιες γραμμές 
του αγωνιστικού χώρου. Καμιά μορφή εμπορικής διαφήμισης είτε είναι πραγματική ή 
ουσιαστική επιτρέπεται στον αγωνιστικό χώρο, στο έδαφος μέσα από την περιοχή που 
περικλείεται από τα δίκτυα ή την τεχνική περιοχή ή μέσα στο 1μ από την πλάγια 
γραμμή, από την ώρα που εισέρχονται οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο μέχρις ότου 
το εγκαταλείψουν, το ημίχρονο και από την ώρα που οι ομάδες θα ξαναέλθουν στον 
αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Παρόμοιες διαφημίσεις δεν 
επιτρέπονται στα τέρματα, τα δίκτυα, τους γωνιαίους ιστούς ή τις σημαίες και ούτε 
εξοπλισμό για κάμερες. (κάμερες, μικρόφωνα κλπ μπορούν να συμπεριληφθούν σε 
αυτά τα είδη).  
 
 
Λογότυπο και εμβλήματα  
 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή πραγματικών ή εικονικών αντιπροσωπευτικών 
λογοτύπων η εμβλημάτων της ΦΙΦΑ, των συνομοσπονδιών ,των Ομοσπονδιών μελών, 
των ενώσεων των ομάδων η άλλων οργάνων στον αγωνιστικό χώρο, τα δίκτυα των 
τερμάτων και στην περιοχή που περικλείουν, τα τέρματα, τους γωνιαίους ιστούς και 
τις σημαίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  
 
ΚΑΝ. 2 Η ΜΠΑΛΑ  
 
Επιπρόσθετες μπάλες  
 
Επιπρόσθετες μπάλες μπορούν να τοποθετηθούν γύρω από τον αγωνιστικό χώρο για 
χρήση κατά την διάρκεια ενός αγώνα ,δεδομένου ότι πληρούν τις προδιαγραφές του 
Καν. 2 και ή χρήση τους είναι κάτω από την δικαιοδοσία του διαιτητή.  
 
Επιπρόσθετες μπάλες στον αγωνιστικό χώρο  
 
Εάν επιπρόσθετη μπάλα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει τον αγώνα μόνο εάν επηρεάζει το 
παιχνίδι.  
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Το παιχνίδι επαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από την θέση που βρισκόταν η μπάλα 
κατά τη στιγμή της διακοπής, εκτός εάν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή 
πέναλτι όπου σε τέτοια περίπτωση, ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο πάνω στην γραμμή 
της περιοχής τέρματος η οποία είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος, στο 
πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
Eάν μια πρόσθετη μπάλα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού χωρίς όμως να επηρεάζει το παιχνίδι, ο διαιτητής θα πρέπει να την 
μετακινήσει με την πρώτη ευκαιρία. 
 
 
ΚΑΝ .3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ  
 
Διαδικασία αντικατάστασης  
 
 
• Αντικατάσταση μπορεί να γίνει μόνο σε διακοπή του παιχνιδιού.  
 
• Ο βοηθός διαιτητής κάνει σήμα στο διαιτητή ότι ζητήθηκε αντικατάσταση.  
 
• Ο παίκτης που αντικαθίσταται λαμβάνει την άδεια του διαιτητή να εγκαταλείψει τον 
αγωνιστικό χώρο, εκτός εάν βρισκόταν ήδη έξω από τον αγωνιστικό χώρο για λόγους 
που συνάδουν με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  
 
• Ο διαιτητής δίνει άδεια στον αντικαταστάτη να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Πριν να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ο αντικαταστάτης, περιμένει τον παίκτη που 
θα αντικαταστήσει να αποχωρήσει από το γήπεδο.  
 
• Ο παίκτης που αντικαθίσταται δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από τον 
αγωνιστικό χώρο από την διχοτόμο γραμμή.  
 
• Άδεια για αλλαγή μπορεί να μην δοθεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις π.χ. Εάν ο 
αντικαταστάτης δεν είναι έτοιμος να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Αντικαταστάτης ο οποίος δεν συμπλήρωσε την διαδικασία της αντικατάστασης με το 
να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορεί να επαναρχίσει το παιχνίδι εκτελώντας 
πλάγια επαναφορά (αράουτ) ή γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ).  
 
• Εάν παίκτης ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί αρνείται να εγκαταλείψει τον 
αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίζεται.  
 
• Εάν μια αντικατάσταση γίνεται κατά την διάρκεια του ημιχρόνου ή πριν την 
παράταση, ή διαδικασία ολοκληρώνεται πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα του 
δεύτερου ημιχρόνου ή της παράτασης.  
 
Επιπλέον άτομα στον αγωνιστικό χώρο  
Εξωτερικοί παράγοντες  
 
Οιοσδήποτε ο οποίος δεν αναφέρεται στην λίστα της ομάδας ως παίκτης, 
αναπληρωματικός ή παράγοντας ομάδος, θεωρείται εξωτερικός παράγοντας όπως και 
ο παίκτης ο οποίος έχει αποβληθεί.  
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Εάν ένας εξωτερικός παράγοντας εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο :  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι (όχι αμέσως, εάν ο εξωτερικός 
παράγοντας δεν επηρεάζει το παιχνίδι).  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να διατάξει την μετακίνηση του από τον αγωνιστικό χώρο και την 
γύρω περιοχή.  
 
 
• Εάν ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι , πρέπει να το επαναρχίσει με ελεύθερο 
διαιτητή από την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, εκτός εάν 
το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση το 
ελεύθερο διαιτητή γίνεται πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι 
παράλληλη της γραμμής τέρματος στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα 
όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
 
Παράγοντες ομάδος  
 
Εάν ένας παράγοντας εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο :  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι (όχι αμέσως, εάν ο παράγοντας δεν 
επηρεάζει το παιγνίδι), ή εάν είναι δυνατή η εφαρμογή του πλεονεκτήματος.  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να τον μετακινήσει από τον αγωνιστικό χώρο και εάν η 
συμπεριφορά του δεν είναι υπεύθυνη, ο διαιτητής πρέπει να τον αποβάλει από τον 
αγωνιστικό χώρο και την γύρω περιοχή.  
 
• Εάν ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι, πρέπει να το επαναρχίσει με ελεύθερο 
διαιτητή από την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, εκτός εάν 
το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση το 
ελεύθερο διαιτητή γίνεται πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος, που είναι 
παράλληλη της γραμμής τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα 
όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
Παίκτης εκτός αγωνιστικού χώρου  
 
Εάν ένας παίκτης, μετά που εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο για να διορθώσει 
απαγορευμένα είδη εξοπλισμού ή εμφάνισης, για να του γίνει περίθαλψη για 
τραυματισμό ή αιμορραγία διότι είχε αίματα πάνω στα ρούχα του, ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία με την άδεια των διαιτητών, ο παίκτης επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο 
χωρίς την άδεια των διαιτητών, ο διαιτητής πρέπει :  
 
• Να σταματήσει το παιχνίδι (όχι αμέσως, εάν ο παίκτης δεν επηρεάζει το παιχνίδι ή 
εάν είναι δυνατή η εφαρμογή του πλεονεκτήματος)  
 
• Να παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς 
άδεια  
 
• Να δώσει οδηγίες στον παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο εάν είναι 
αναγκαίο (π.χ. παράβαση του Καν. 4)  
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Εάν ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι, πρέπει να το επαναρχίσει :  
 
• με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αντίπαλη ομάδα στο σημείο που βρισκόταν η 
μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε (Ίδε ΚΑΝ 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος) εάν 
δεν υπάρχει άλλη παράβαση.  
 
• Σύμφωνα με τον ΚΑΝ 12 εάν ο παίκτης παραβίασε τον Κανονισμό αυτό.  
 
Εάν ένας παίκτης τυχαία περάσει μια από τις γραμμές συνόρων του αγωνιστικού 
χώρου, δεν θεωρείται ότι διέπραξε παράβαση .Η έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο, 
πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της αγωνιστικής κίνησης.  
 
 
Αντικαταστάτης η αντικατασταθείς παίκτης  
 
Εάν ο αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο 
χωρίς άδεια :  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι (όχι αμέσως, εάν ο παραβάτης παίκτης 
δεν επηρέασε το παιχνίδι ή εάν είναι δυνατή η εφαρμογή του πλεονεκτήματος)  
 
 
• Ο διαιτητής πρέπει να τον παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική 
συμπεριφορά.  
 
• Ο παίκτης πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.  
 
 
• Εάν ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι, πρέπει να το επαναρχίσει με έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα για την αντίπαλη ομάδα από την θέση που βρισκόταν η μπάλα 
όταν το παιχνίδι σταμάτησε (ίδε ΚΑΝ 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
 
Τέρμα που σημειώθηκε από επιπλέον παίκτη στον αγωνιστικό χώρο  
 
Εάν, μετά που σημειώθηκε το τέρμα, ο διαιτητής έχει αντιληφθεί, πριν να επαναρχίσει 
το παιχνίδι , ότι υπήρχε επιπλέον άτομο στον αγωνιστικό χώρο όταν σημειώθηκε το 
τέρμα.  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα εάν :  
 
1. το επιπλέον άτομο ήταν εξωτερικός παράγοντας και επηρέασε το παιχνίδι  
2. Το επιπλέον άτομο ήταν παίκτης, αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς ή παράγοντας 
της ομάδας που σημείωσε το τέρμα.  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα εάν :  
 
1. To επιπλέον άτομο ήταν εξωτερικός παράγοντας ο οποίος δεν επηρέασε το παιχνίδι.  
 
2. Το επιπλέον άτομο ήταν παίκτης, αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς παίκτης ή 
παράγοντας της ομάδος, η οποία δέχτηκε το τέρμα. 
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Ελάχιστος αριθμός παικτών  
 
Εάν οι Κανονισμοί του Πρωταθλήματος προβλέπουν ότι όλοι οι παίκτες και 
αντικαταστάτες πρέπει να δηλώνονται πριν την έναρξη του αγώνα και μια ομάδα 
αρχίσει τον αγώνα με λιγότερους από 11 παίκτες, μόνον οι παίκτες που έχουν 
δηλωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, μπορούν να συμπληρώσουν τους 11 με την 
άφιξη τους.  
 
Επίσης ένας αγώνας δεν μπορεί να αρχίσει εάν μια από τις δύο ομάδες αποτελείται 
από λιγότερους από επτά (7) παίκτες, ο ελάχιστος αριθμός παικτών που απαιτείται για 
να συνεχιστεί ένας αγώνας , αφήνετε στην διακριτική εξουσία των Ομοσπονδιών.  
 
Παρόλα αυτά, είναι η άποψη του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) ότι, 
ένας αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί, εάν υπάρχουν λιγότεροι από επτά παίκτες σε 
κάθε ομάδα.  
 
Εάν μια ομάδα έχει λιγότερους από επτά παίκτες γιατί ένας ή περισσότεροι παίκτες 
σκόπιμα εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να 
σταματήσει τον αγώνα και το πλεονέκτημα μπορεί να εφαρμοστεί. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο διαιτητής δεν πρέπει να επιτρέψει να επαναρχίσει το παιχνίδι μετά που η 
μπάλα πήγε εκτός παιχνιδιού, εάν μια ομάδα δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό των 
επτά παικτών.  
 
ΚΑΝ- 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ  
 
Βασικός εξοπλισμός  
 
Χρώματα :  
 
Eάν οι φανέλες των δύο τερματοφυλάκων έχουν το ίδιο χρώμα και κανένας τους δεν 
έχει άλλη φανέλα, ο διαιτητής πρέπει να επιτρέπει την έναρξη του παιχνιδιού.  
 
Εάν ένας παίκτης τυχαία χάσει το παπούτσι του και αμέσως μετά παίξει την μπάλα και 
σημειώσει τέρμα, δεν υπάρχει παράβαση και το τέρμα παραχωρείται διότι έχασε το 
παπούτσι του τυχαία.  
 
Οι τερματοφύλακες μπορούν να φορούν παντελόνια φόρμας , ως μέρος του βασικού 
τους εξοπλισμού.  
 
Άλλος εξοπλισμός  
 
Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό άλλο από τον βασικό , δεδομένου ότι 
μοναδικός σκοπός του είναι η σωματική του προστασία και δεν θέτει σε κίνδυνο το 
ίδιο ή άλλο παίκτη.  
 
Όλα τα είδη ένδυσης ή εξοπλισμού εκτός από τον βασικό εξοπλισμό, πρέπει να 
επιθεωρούνται από τον διαιτητή και να εγκρίνονται ότι δεν είναι επικίνδυνα.  
 
Σύγχρονος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως είδη κάλυψης της κεφαλής, μάσκα 
προσώπου, επιγονατίδες και προστατευτικά χεριών που είναι καμωμένα από μαλακό 
και ελαφρού βάρους υλικό, δεν θεωρούνται ως επικίνδυνος και συνεπώς επιτρέπονται.  
 
Η νέα τεχνολογία έχει κάμει γυαλιά για τα αθλήματα πιο ασφαλή για αυτούς που τα 
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φορούν και για τους άλλους παίκτες. Οι διαιτητές οφείλουν να επιδεικνύουν ανοχή 
κατά την έγκριση της χρήσης τους ιδιαίτερα για νεαρούς παίκτες. Εάν ένα είδος της 
ένδυσης ή του εξοπλισμού το οποίον έχει επιθεωρηθεί κατά την έναρξη του αγώνα και 
αποφασίστηκε ότι δεν είναι επικίνδυνο, γίνει επικίνδυνο ή χρησιμοποιήθηκε με 
επικίνδυνο τρόπο κατά την διάρκεια του παιχνιδιού , δεν πρέπει να μην επιτραπεί η 
παραπέρα χρήση του.  
 
Η χρήση συστήματος ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ των παικτών και του τεχνικού 
προσωπικού δεν επιτρέπεται.  
 
 
 
Κοσμήματα  
 
Όλα τα είδη κοσμημάτων (αλυσίδες, δακτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δερμάτινα η 
ελαστικά βραχιόλια) απαγορεύονται αυστηρά και πρέπει να αφαιρούνται. Η χρήση 
ταινίας για κάλυψη των κοσμημάτων δεν επιτρέπεται.  
 
Οι διαιτητές επίσης απαγορεύεται να φορούν κοσμήματα (εκτός το ρολόι ή παρόμοια 
συσκευή για χρονομέτρηση του αγώνα).  
 
Πειθαρχικές Ποινές  
 
Οι παίκτες πρέπει να επιθεωρούνται πριν να αρχίσει το παιχνίδι και οι 
αναπληρωματικοί πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Εάν ένας παίκτης 
ανακαλυφθεί να φορεί απαγορευμένα είδη ένδυσης ή κοσμήματα κατά την διάρκεια 
του παιχνιδιού, ο διαιτητής πρέπει :  
 
• Να πληροφορήσει τον παίκτη ότι το εν λόγο είδος πρέπει να αφαιρεθεί .  
 
• Να δώσει οδηγίες στον παίκτη να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στην αμέσως 
επόμενη διακοπή, εάν δεν είναι σε θέση η δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί.  
 
• Να παρατηρήσει(κίτρινη κάρτα) τον παίκτη εάν αυτός θεληματικά αρνηθεί να 
συμμορφωθεί ή, ενώ του είχε συσταθεί να μετακινήσει το εν λόγο είδος, ανακάλυψε 
ότι το ξαναφορούσε πάλιν.  
 
Εάν το παιχνίδι σταμάτησε προκειμένου να παρατηρηθεί ο παίκτης, ένα έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα πρέπει να παραχωρηθεί στην αντίπαλη ομάδα από το σημείο που 
βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε. (ίδε ΚΑΝ 13 – Θέση Ελεύθερου 
Λακτίσματος).  
 
 
ΚΑΝ. 5 Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  
 
Αρμοδιότητες και καθήκοντα  
 
Ο διαιτητής έχει την εξουσία να σταματά το παιχνίδι εάν, κατά την κρίση του, ο 
φωτισμός είναι ανεπαρκής.  
 
Εάν ένα αντικείμενο ριχτεί από τους φιλάθλους και κτυπήσει τον διαιτητή ή ένα από 
τους βοηθούς διαιτητές ή ένα παίκτη ή παράγοντα, ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει 
την συνέχιση του αγώνα, να διακόψει το παιχνίδι προσωρινά ή οριστικά ανάλογα με 
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την σοβαρότητα των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρει τα γεγονότα 
στην αρμόδια αρχή.  
 
Ο διαιτητής έχει την εξουσία να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα κατά την διάρκεια του 
ημιχρόνου και μετά που ο αγώνας έχει τελειώσει, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια 
της παράτασης και λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, εφόσον το παιχνίδι 
παραμένει κάτω από την δική του δικαιοδοσία .  
 
Εάν ο διαιτητής προσωρινά καθίσταται ανίκανος για οποιοδήποτε λόγο, το παιχνίδι 
μπορεί να συνεχιστεί κάτω από την διεύθυνση του βοηθού διαιτητή μέχρις μπάλα 
βρεθεί εκτός αγωνιστικού χώρου.  
 
Εάν ένας φίλαθλος σφυρίξει με μια σφυρίχτρα και ο διαιτητής θεωρήσει ότι το 
σφύριγμα επηρέασε το παιχνίδι (π.χ. ένας παίκτης πιάνει την μπάλα με τα χέρια του 
θεωρώντας ότι το παιχνίδι σταμάτησε), ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει τον αγώνα 
και να επαναρχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από την θέση που βρισκόταν η 
μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, εκτός εάν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην 
περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή 
πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι παράλληλη της γραμμής 
τέρματος και στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι 
σταμάτησε.  
 
 

Πλεονέκτημα  
 
Ο διαιτητής μπορεί να παίξει το πλεονέκτημα όταν διαπραχτεί μια παράβαση.  
 
Ο διαιτητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά την απόφαση 
του, εάν θα εφαρμόσει το πλεονέκτημα ή να σταματήσει το παιχνίδι :  
 
• Tην σοβαρότητα της παράβασης. Εάν η παράβαση χρήζει αποβολής, ο διαιτητής 
πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι, να αποβάλει τον παίκτη, εκτός εάν υπάρχει καθαρή 
ευκαιρία επίτευξης τέρματος.  
 
• Η θέση που διαπράχτηκε η παράβαση. Το πόσο πιο κοντά στο αντίπαλο τέρμα, τόσο 
αποτελεσματικότερο μπορούσε να ήταν.  
 
• Την ευκαιρία μίας άμεσης, επικίνδυνης επίθεσης στο αντίπαλο τέρμα.  
 
• Την ατμόσφαιρα του αγώνα.  
 
Η απόφαση για τιμωρία της αρχικής παράβασης, πρέπει να λαμβάνεται μέσα στα 
επόμενα λίγα δευτερόλεπτα.  
 
Εάν η παράβαση χρήζει παρατήρησης, μπορεί να δοθεί στην αμέσως επόμενη διακοπή. 
Οπωσδήποτε, εάν δεν υπάρχει καθαρό πλεονέκτημα, συστήνεται στον διαιτητή να 
σταματά το παιχνίδι και να παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη αμέσως. Εάν η 
παρατήρηση δεν δοθεί στην αμέσως επόμενη διακοπή δεν μπορεί να την δείξει μετά.  
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Τραυματίες παίκτες  
 
Ο διαιτητής πρέπει να επιμένει στην ακόλουθη διαδικασία όταν χειρίζεται τραυματίες 
παίκτες :  
 
• To παιχνίδι να αφήνεται να συνεχιστεί μέχρις ότου η μπάλα τεθεί εκτός παιχνιδιού, 
εάν ένας παίκτης είναι κατά την γνώμη του διαιτητή ελαφρά τραυματισμένος.  
 
• Το παιχνίδι σταματά εάν κατά την γνώμη του διαιτητή, ένας παίκτης είναι σοβαρά 
τραυματισμένος.  
 
• Μετά από ερώτηση προς τον τραυματία παίκτη, ο διαιτητής επιτρέπει σε ένα ή δύο 
γιατρούς να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να εκτιμήσουν τον τραυματισμό και 
να διευθετήσουν την ασφαλή και ταχεία μετακίνηση του από τον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Οι τραυματιοφορείς πρέπει να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο με το φορείο την 
ίδια στιγμή με τους γιατρούς για να επιτρέψουν στον παίκτη να μετακινηθεί το 
συντομότερο δυνατό.  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο τραυματίας παίκτης μετακινήθηκε με 
ασφάλεια από τον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να λάβει περίθαλψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Οποιοσδήποτε παίκτης αιμορραγεί από τραύμα, πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό 
χώρο. Δεν μπορεί να επιστρέψει εκτός εάν ο διαιτητής είναι ικανοποιημένος ότι η 
αιμορραγία σταμάτησε. Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να φορεί ρούχα με αίματα 
επάνω.  
 
• Μόλις ο Διαιτητής επιτρέψει στους γιατρούς να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, ο 
παίκτης πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο είτε με το φορείο είτε με τα πόδια. 
Εάν ένας παίκτης δεν συμμορφωθεί, πρέπει να παρατηρηθεί για αντιαθλητική 
συμπεριφορά.  
 
• Τραυματίας παίκτης μπορεί μόνο να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο μετά που ο 
αγώνας έχει επαναρχίσει.  
 
• Όταν η μπάλα είναι στο παιχνίδι, ο τραυματίας παίκτης πρέπει να επανέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο από την πλάγια γραμμή. Όταν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, ο 
τραυματίας παίκτης μπορεί να επανέλθει από οποιαδήποτε γραμμή.  
 
• Ανεξάρτητα εάν η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού ή όχι, μόνο ο διαιτητής έχει την 
εξουσία να επιτρέψει σε τραυματία παίκτη να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Ο διαιτητής μπορεί να δώσει άδεια στον τραυματία παίκτη να επιστρέψει στον 
αγωνιστικό χώρο εάν ένας βοηθός διαιτητής ή ο τέταρτος επαληθεύσει ότι ο παίκτης 
είναι έτοιμος.  
 
 
 
 
• Εάν κατά τα άλλα, το παιχνίδι δεν σταμάτησε για άλλη λόγο, ή εάν ένας 
τραυματισμός υποφέρεται από ένα παίκτη και δεν είναι αποτέλεσμα παράβασης των 
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κανονισμών του παιχνιδιού, ο διαιτητής πρέπει να επαναρχίσει το παιχνίδι με 
ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, 
εκτός εάν σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση ο 
διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος που 
είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος στο κοντινότερο σημείο που βρισκόταν η 
μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
• Ο διαιτητής, πρέπει να προσθέσει ολόκληρο το χρόνο που χάθηκε κατά την διάρκεια 
του τραυματισμού, στο τέλος κάθε περιόδου του παιχνιδιού.  
 
• Εάν ο διαιτητής αποφάσισε να δώσει κάρτα σε ένα τραυματία παίκτη και αυτός 
πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη, ο διαιτητής πρέπει να 
δείξει την κάρτα πριν ο παίκτης αποχωρήσει από το γήπεδο.  
 
• Εξαίρεση από αυτό τον κανονισμό μπορεί να γίνει μόνο όταν :  
 
o τραυματίας είναι ο τερματοφύλακας,  
o ο τερματοφύλακας και ένας εξωτερικός παίκτης συγκρουστούν και χρειάζονται 
άμεσης φροντίδας,  
 
• διαφορετικοί τραυματισμοί έχουν γίνει π.χ. καταπίνει την γλώσσα, διάσειση, 
σπασμένο πόδι.  
 
Περισσότερες από μία παραβάσεις γίνουν την ίδια στιγμή :  
 
• Ο διαιτητής πρέπει να τιμωρήσει την πιο σοβαρή παράβαση όταν παίκτες διαπράξουν 
περισσότερες από μία παράβαση την ίδια στιγμή.  
 
−Το παιχνίδι πρέπει να επαναρχίσει σύμφωνα με την πιο σοβαρή παράβαση που 
διαπράχθηκε.  
 
• Παραβάσεις που γίνονται από παίκτες από διαφορετικές ομάδες :  
 
−O διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι και να το επαναρχίσει με ελεύθερο 
διαιτητή από την θέση που βρισκόταν η μπάλα την στιγμή της διακοπής, εκτός εάν το 
παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση, ο 
διαιτητής θα κάνει το ελεύθερο διαιτητή πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος 
που είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η 
μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
Τοποθέτηση όταν η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού  
 
Συστάσεις :  
 
- Το παιχνίδι πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ του διαιτητή και του προπορευόμενου 
βοηθού διαιτητή.  
 
- Ο προπορευόμενος βοηθός διαιτητής πρέπει να βρίσκεται μέσα στην ορατότητα του 
διαιτητή. Ο διαιτητής πρέπει να χρησιμοποιεί πλατύ διαγώνιο σύστημα.  
 
- Παραμένει προς την εξωτερική πλευρά του παιχνιδιού και γίνεται πιο εύκολο να έχει 
το παιχνίδι και τον προπορευόμενο βοηθό διαιτητή μέσα στην ορατότητα του.  
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- Ο διαιτητής πρέπει να πηγαίνει πιο κοντά για να βλέπει το παιχνίδι χωρίς να 
επηρεάζει το παιχνίδι.  
 
- ‘’Τι χρειάζεται να δεις’’ δεν είναι πάντοτε κοντά στην μπάλα.  
 
Ο Διαιτητής πρέπει  
επίσης να προσέχει :  
 
- Σε επιθετικές αντιπαραθέσεις των παικτών μακριά από τη μπάλα  
- Σε πιθανές παραβάσεις προς την περιοχή την οποία το παιχνίδι παίζεται.  
- Σε παραβάσεις που γίνονται μετά την απομάκρυνση της μπάλας.  
 
Τοποθέτηση σε περίπτωση νεκρού χρόνου  
 
Η καλύτερη τοποθέτηση είναι αυτή από την οποία ο διαιτητής μπορεί να πάρει την 
σωστή απόφαση. Όλες οι συστάσεις γύρω από την τοποθέτηση βασίζονται σε 
πιθανότητες και πρέπει να προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας ειδικές πληροφορίες για 
τις ομάδες, τους παίκτες και συμβάντα στον αγώνα μέχρις εκείνο το χρονικό σημείο.  
 
Η τοποθετήσεις που προτείνεται στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις είναι βασική 
και συστήνονται στους διαιτητές. Η αναφορά σε ‘’ζώνη’’ έχει σκοπό να δώσει έμφαση 
στο ότι κάθε τοποθέτηση που συστήνεται είναι πράγματι μια περιοχή μέσα στην 
οποίαν ο διαιτητής έχει περισσότερη ορατότητα και αποτελεσματικότητα. Η ζώνη 
μπορεί να είναι πιο πλατιά, μικρότερη ή διαφορετικού σχήματος, εξαρτώμενη πάντοτε 
από τα δεδομένα της στιγμής .  
 
Σχήματα από 1 – 9 και Σήματα Διαιτητών  
 
ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  
 
Χρήση σφυρίχτρας  
 
Το σφύριγμα χρειάζεται ώστε :  
 
• να αρχίσει το παιχνίδι (1ον, 2ον ημίχρονο), μετά από επίτευξη τέρματος.  
 
• να σταματήσει το παιχνίδι :  
 
- για ελεύθερο λάκτισμα ή επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι),  
- εάν το παιχνίδι αναβληθεί ή διακοπεί,  
- όταν ένα ημίχρονο έχει τελειώσει λόγο λήξης του χρόνου.  
 
• Επανέναρξη του παιχνιδιού σε :  
 
- ελεύθερα λακτίσματα όταν το τείχος οδηγείται πίσω στην κατάλληλη απόσταση,  
- επανορθωτικά λακτίσματα( πέναλτι),  
 
• Επανέναρξη παιχνιδιού μετά που έχει σταματήσει λόγο:  
 
- επίδειξης κίτρινης ή κόκκινης κάρτας για ανάρμοστη συμπεριφορά,  
- για τραυματισμό,  
- για αντικατάσταση .  
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Το σφύριγμα δεν είναι απαραίτητο ώστε :  
 
• να σταματήσει το παιχνίδι από :  
 
- από τέρματος λάκτισμα, γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ) ή πλάγια επαναφορά (αράουτ),  
- επίτευξη τέρματος  
 
• να επαναρχίζει το παιχνίδι από  
 
- ελεύθερο λάκτισμα, από τέρματος λάκτισμα, γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ) η πλάγια 
επαναφορά (αράουτ)  
 
Το σφυρί το οποίο χρησιμοποιείται συχνά και άσκοπα έχει λιγότερη επίδραση όταν 
χρειάζεται. Όταν χρειάζεται ένα διακριτικό σφύριγμα για να σταματήσει το παιχνίδι, ο 
διαιτητής πρέπει ξεκάθαρα να ανακοινώσει στους παίκτες ότι η επανέναρξη δεν μπορεί 
να γίνει πριν το σήμα.  
 
Γλώσσα του σώματος  
 
Η γλώσσα του σώματος είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο διαιτητής για :  
 
• να τον βοηθήσει στον έλεγχο του παιχνιδιού,  
 
• να επιδείξει εξουσία και αυτοέλεγχο.  
 
Η γλώσσα του σώματος δεν είναι :  
 
• επεξήγηση μιας απόφασης.  
 
 
ΚΑΝ- 6 ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  
 
Καθήκοντα και ευθύνες  
 
Οι βοηθοί διαιτητές βοηθούν τον διαιτητή στον έλεγχο του αγώνα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του παιχνιδιού. Επίσης βοηθούν τον διαιτητή σε όλα τα άλλα γεγονότα 
που συμβαίνουν κατά την διάρκεια του αγώνα, όταν ζητηθεί και κάτω από την 
διεύθυνση του διαιτητή.  
 
Αυτά συνήθως συμπεριλαμβάνουν κάποια γεγονότα όπως :  
 
• την επιθεώρηση του γηπέδου, τις μπάλες που χρησιμοποιούνται και τον εξοπλισμό 
των παικτών.  
 
• αποφασίζουν εάν ένα πρόβλημα με τον εξοπλισμό ή αιμορραγία έχει επιλυθεί.  
 
• τον ελέγχον της διαδικασίας αντικατάστασης.  
 
• να κρατούν αρχείο για τον χρόνο, τα τέρματα και τις παραβάσεις.  
 
Τοποθέτηση και ομαδική εργασία  
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1. Έναρξη αγώνα  
 
- Ο βοηθός διαιτητής πρέπει να ευρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο 
αμυνόμενο.  
 
2. Γενική τοποθέτηση κατά την διάρκεια του αγώνα  
 
- Ο βοηθός διαιτητής πρέπει να ευρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο 
αμυνόμενο η την μπάλα εάν αυτή είναι πιο κοντά στην γραμμή τέρματος από τον  
προτελευταίο αμυνόμενο. Ο βοηθός διαιτητής πρέπει πάντοτε να έχει πρόσωπο προς 
τον αγωνιστικό χώρο.  
 
3. Από τέρματος λάκτισμα  
 
1. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει πρώτα να ελέγχουν εάν η μπάλα είναι μέσα στην 
περιοχή τέρματος.  
 
• Εάν η μπάλα δεν έχει τοποθετηθεί ορθά, ο βοηθός διαιτητής δεν πρέπει να κινηθεί 
από τη θέση του, κάνει οπτική επαφή με τον διαιτητή και κουνά την σημαία του.  
 
2. Μόλις η μπάλα τοποθετείται σωστά μέσα στην περιοχή τέρματος, ο βοηθός 
διαιτητής πρέπει να μετακινηθεί μέχρι την άκρη της επανορθωτικής περιοχής για να 
ελέγξει ότι η μπάλα εγκατέλειψε την επανορθωτική περιοχή (μπάλα εντός  
παιγνιδιού) και ότι οι επιθετικοί είναι εκτός επανορθωτικής περιοχής.  
 
 
• Εάν ο προτελευταίος αμυνόμενος εκτελέσει το από τέρματος λάκτισμα, ο βοηθός 
διαιτητή πρέπει να μετακινηθεί απ’ ευθείας στην κορυφή της επανορθωτικής περιοχής.  
 
3. Τέλος ο βοηθός διαιτητής πρέπει να πάρει θέση ώστε να ελέγχει την γραμμή οφ-
σάϊντ η οποία αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση.  
 
 
4. Ο τερματοφύλακας αφήνει την μπάλα  
 
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να παίρνουν θέση στην ίδια ευθεία με το ύψος της 
επανορθωτικής περιοχής για να ελέγχουν ότι ο τερματοφύλακας δεν αγγίζει την 
μπάλα με τα χέρια του εκτός της επανορθωτικής περιοχής.  
 
Μόλις ο τερματοφύλακας διώξει την μπάλα, οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να πάρουν 
θέση για να ελέγξουν την γραμμή οφ-σάϊντ η οποία αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε 
περίπτωση.  
 
5.Επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι)  
 
Ο βοηθός διαιτητής πρέπει να παίρνει θέση στο σημείο τομής της γραμμής τέρματος 
και της επανορθωτικής περιοχής. Εάν ο τερματοφύλακας κινηθεί έξω από την γραμμή 
τέρματος προτού λακτιστεί η μπάλα και τέρμα δεν έχει σημειωθεί τέρμα , ο βοηθός 
διαιτητής πρέπει να σηκώσει την σημαία του.  
 
6.Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι  
 
Ένας βοηθός διαιτητής πρέπει να παίρνει θέση στο σημείο τομής της γραμμής 
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τέρματος και της επανορθωτικής περιοχής. Κύρια ευθύνη του είναι να ελέγξει εάν η 
μπάλα πέρασε την γραμμή :  
 
• εάν είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή τέρματος, ο βοηθός 
διαιτητής πρέπει να κάνει οπτική επαφή με τον διαιτητή χωρίς να κάνει οποιοδήποτε 
επιπρόσθετο σήμα.  
 
•εάν ένα τέρμα έχει σημειωθεί, αλλά δεν είναι καθαρό εάν η μπάλα έχει περάσει την 
γραμμή τέρματος, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει πρώτα την σημαία του για 
να ελκύσει την προσοχή του διαιτητή και μετά να επιβεβαιώσει το τέρμα.  
 
Ο άλλος βοηθός διαιτητής πρέπει να τοποθετηθεί στον κεντρικό κύκλο για να ελέγχει 
τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων.  
 
 
7.Περιπτώσεις ‘’Τέρμα – όχι τέρμα’’  
 
Όταν σημειώνεται ένα τέρμα και δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την απόφαση, ο 
διαιτητής και βοηθός διαιτητής πρέπει να κάνουν οπτική επαφή και ο βοηθός διαιτητής 
πρέπει να τρέξει γρήγορα 25-30 μέτρα κατά μήκος της πλάγιας γραμμής και προς την 
διχοτόμο γραμμή χωρίς να σηκώσει την σημαία του.  
 
ΣΧΕΔΙΟ  
 
- Όταν σημειώνεται ένα τέρμα και η μπάλα φαίνεται ότι είναι ακόμη στο παιχνίδι, ο 
βοηθός διαιτητής πρέπει πρώτα να σηκώσει την σημαία του για να ελκύσει την 
προσοχή του διαιτητή και μετά να συνεχίσει με την διαδικασία κανονικού τέρματος, 
τρέχοντας γρήγορα 25-30 μέτρα κατά μήκος της πλάγιας γραμμής και προς την 
διχοτόμο γραμμή.  
ΣΧΕΔΙΟ  
- Στην περίπτωση όπου ολόκληρη η μπάλα δεν έχει περάσει την γραμμή τέρματος και 
το παιχνίδι συνεχίζεται ως κανονικό διότι δεν σημειώθηκε τέρμα, ο διαιτητής πρέπει 
να κάνει οπτική επαφή με τον βοηθό διαιτητή και εάν είναι αναγκαίο να κάνει 
διακριτικό σήμα με το χέρι του.  
 
8.Γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ)  
 
- Η θέση του βοηθού διαιτητή σε γωνιαίο λάκτισμα είναι πίσω από την γωνιαία 
σημαία, στην ίδια ευθεία με την γραμμή τέρματος. Από αυτή την θέση, δεν πρέπει να 
εμποδίζει τον παίκτη που εκτελεί το γωνιαίο λάκτισμα. Πρέπει να ελέγξει ότι η μπάλα 
έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στον γωνιαίο κύκλο.  
 
 
9.Ελεύθερο λάκτισμα  
 
Η θέση του βοηθού διαιτητή σε ένα ελεύθερο λάκτισμα πρέπει να είναι στην ίδια 
ευθεία με τον προτελευταίο αμυνόμενο ούτως ώστε να ελέγχει την γραμμή του οφ-
σάϊντ που είναι η προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. Οπωσδήποτε, πρέπει να είναι 
έτοιμος να ακολουθήσει την μπάλα με το να κινηθεί πάνω στην πλάγια γραμμή προς 
την γωνιαία σημαία, εάν γίνει ένα απευθείας λάκτισμα για να σημειωθεί τέρμα.  
 
Χειρονομίες  
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Ως γενική αρχή, ο βοηθός διαιτητής δεν πρέπει να κάνει εμφανή σήματα με τα χέρια. 
Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, ένα διακριτικό σήμα με το χέρι μπορεί να δώσει 
σημαντική βοήθεια στον διαιτητή. Το σήμα με το χέρι θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη 
σημασία. Η σημασία πρέπει να είχε συζητηθεί και συμφωνηθεί στη προ του αγώνα 
συζήτηση.  
 
Τεχνική τρεξίματος  
 
Ως γενική αρχή , ο βοηθός διαιτητής πρέπει να έχει πρόσωπο προς τον αγωνιστικό 
χώρο ενώ τρέχει.  
 
Η πλάγια κίνηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μικρές αποστάσεις. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν αποφασίζεται παράβαση οφ-σαϊντ και παρέχει στον βοηθό διαιτητή 
καλύτερη ορατότητα.  
 
Ηλεκτρονικό σήμα  
 
Οι διαιτητές υπενθυμίζονται ότι το σύστημα του ηλεκτρονικού σήματος είναι ένα 
επιπρόσθετο σήμα που χρησιμοποιείται όταν είναι αναγκαίο να αποσπάσει την 
προσοχή του διαιτητή.  
 
Περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό σήμα είναι χρήσιμο, περιλαμβάνει :  
 
• το οφ-σάϊντ  
 
• τις παραβάσεις (εκτός ορατότητας του διαιτητή)  
 
• την πλάγια επαναφορά (αράουτ), γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ), η από τέρματος 
λάκτισμα (δύσκολες αποφάσεις).  
 
• τις περιπτώσεις επίτευξης τέρματος (δύσκολες αποφάσεις).  
 
 
 
Σήματα βοηθών διαιτητών  
 
2 σελίδες εικόνες  
 
Σήματα βοηθών διαιτητών  
 
 
Τεχνική της σημαίας και ομαδική εργασία  
 
Η σημαίες των βοηθών διαιτητών πρέπει πάντοτε να είναι ορατές στον διαιτητή, 
ανοικτές και ακίνητες κατά το τρέξιμο.  
 
Όταν κάνει σήμα ο βοηθός διαιτητής, πρέπει να σταματά να τρέχει, να έχει πρόσωπο 
προς τον αγωνιστικό χώρο, να κάνει οπτική επαφή με τον διαιτητή και να σηκώσει την 
σημαία του με προμελετημένη κίνηση . Η σημαία πρέπει να είναι σαν επέκταση του 
χεριού.  
 
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να σηκώνουν την σημαία χρησιμοποιώντας το χέρι το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το επόμενο σήμα που ακλουθεί. Εάν οι περιστάσεις 
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μεταβληθούν και το άλλο χέρι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο σήμα, ο 
βοηθός διαιτητής θα πρέπει να μετακινήσει την σημαία του προς το άλλο χέρι από την 
μέση και κάτω.  
 
Όταν ο βοηθός διαιτητής δείξει ότι η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, θα πρέπει να 
συνεχίσει να κάνει το σήμα μέχρις ότου ο διαιτητής το αντιληφτεί.  
 
Όταν ο βοηθός διαιτητής κάνει σήμα για βίαιη επαφή και δεν γίνει άμεσα αντιληπτός 
τότε:  
 
• εάν το παιχνίδι σταμάτησε για να ληφθεί πειθαρχική ενέργεια, ή επανέναρξη πρέπει 
να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς (ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα πέναλτι κ.λ.π.)  
• Εάν το παιχνίδι έχει ήδη επαναρχίσει, ο διαιτητής μπορεί ακόμη να λάβει πειθαρχική 
ενέργεια αλλά να μην τιμωρήσει την παράβαση με ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα 
πέναλτι.  
 
Πλάγια επαναφορά (Αραουτ)  
 
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή κοντά στη θέση του βοηθού διαιτητή, 
πρέπει να κάνει απ’ ευθείας σήμα ώστε να υποδείξει την κατεύθυνση της πλάγιας 
επαναφοράς( αράουτ).  
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή μακριά από την θέση του βοηθού διαιτητή 
και η απόφαση για πλάγια επαναφορά(αράουτ) είναι ξεκάθαρη, ο βοηθός διαιτητής 
πρέπει επίσης να κάνει απ’ ευθείας σήμα για να υποδείξει την κατεύθυνση της πλάγιας 
επαναφοράς( αράουτ).  
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή μακριά από την θέση του βοηθού διαιτητή 
αλλά η μπάλα φαίνεται ακόμα ότι είναι εντός παιχνιδιού ή ο βοηθός διαιτητής έχει 
αμφιβολία, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει την σημαία του ώστε να ενημερώσει 
τον διαιτητή ότι η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, έχει οπτική επαφή μαζί του και 
ακολουθεί το σήμα του.  
 
Γωνιαίο λάκτισμα / Από τέρματος λάκτισμα  
 
Όταν η μπάλα περάσει την γραμμή τέρματος κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή, 
πρέπει να κάνει απ’ ευθείας σήμα με το δεξί χέρι (καλύτερη γραμμή ορατότητας) για 
να υποδείξει, εάν είναι από τέρματος λάκτισμα ή γωνιαίο λάκτισμα.  
Όταν η μπάλα περάσει την γραμμή τέρματος κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή 
αλλά η μπάλα φαίνεται ακόμα ότι είναι εντός παιχνιδιού, ο βοηθός διαιτητής πρέπει 
πρώτα να σηκώσει την σημαία του για να ενημερώσει τον διαιτητή ότι η μπάλα είναι 
εκτός παιχνιδιού και μετά να υποδείξει, εάν είναι από τέρματος λάκτισμα ή γωνιαίο 
λάκτισμα.  
Όταν η μπάλα περάσει την γραμμή τέρματος μακριά από την θέση του βοηθού 
διαιτητή, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει την σημαία του ώστε να ενημερώσει 
τον διαιτητή ότι η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, έχει οπτική επαφή μαζί του και 
ακολουθεί την απόφαση του. Ο βοηθός διαιτητής μπορεί επίσης να κάνει απευθείας 
σήμα εάν η απόφαση είναι ξεκάθαρη.  
 
 
 
 
Οφ- Σαιντ  
 
Η πρώτη αντίδραση ενός βοηθού διαιτητή μετά από απόφαση Οφ-Σαιντ είναι να 
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σηκώσει την σημαία του. Μετά χρησιμοποιεί την σημαία του ώστε να υποδείξει την 
περιοχή του αγωνιστικού χώρου στην οποία διαπράχθηκε η παράβαση.  
 
Εάν η σημαία δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από τον διαιτητή, ο βοηθός διαιτητής πρέπει 
να διατηρήσει το σήμα μέχρι να γίνει αντιληπτό, ή εάν η μπάλα είναι βρίσκεται 
πλήρως στον έλεγχο του αμυνόμενου παίκτη.  
 
Η σημαία πρέπει να σηκωθεί χρησιμοποιώντας το δεξί χέρι, δίνοντας στον βοηθό 
διαιτητή καλύτερη γραμμή ορατότητας.  
 
 
 
Αντικατάσταση  
 
Όταν γίνεται αντικατάσταση, ο βοηθός διαιτητής πρέπει πρώτα να πληροφορηθεί από 
τον τέταρτο διαιτητή. Ο βοηθός διαιτητής πρέπει μετά να κάνει σήμα στον διαιτητή 
στην επόμενη διακοπή του αγώνα. Ο βοηθός διαιτητής δεν χρειάζεται να κινηθεί προς 
την διχοτόμο γραμμή όσον ο τέταρτος διαιτητής ολοκληρώνει την διαδικασία 
αντικατάστασης.  
 
Εάν δεν υπάρχει τέταρτος διαιτητής, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να βοηθήσει στην 
διαδικασία αντικατάστασης. Σ’ αuτη την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει 
μέχρις ο βοηθός διαιτητής επιστρέψει στην θέση του πριν επαναρχίσει το παιχνίδι.  
 
Παραβάσεις  
 
Ο βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει την σημαία του όταν μια παράβαση η απρεπής 
συμπεριφορά διαπράττεται στο άμεσο οπτικό πεδίο ή εκτός ορατότητας του διαιτητή. 
Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει ο βοηθός διαιτητής πρέπει να αναφέρει στον 
διαιτητή τί είδε και άκουσε, και ποιοι παίκτες εμπλέκονται στον διαιτητή.  
 
 
Πριν την υπόδειξη μιας παράβασης, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να αποφασίσει ότι :  
 
• H παράβαση διαπράχτηκε εκτός ορατότητας του διαιτητή και ότι η ορατότητα του 
διαιτητή εμποδιζόταν.  
 
• Ο διαιτητής δεν θα εφάρμοζε το πλεονέκτημα εάν έβλεπε την παράβαση  
 
 
 
Όταν μια παράβαση η απρεπής συμπεριφορά διαπράττεται ι, ο βοηθός διαιτητής 
πρέπει :  
 
• να σηκώσει την σημαία του με το ίδιο χέρι που θα χρησιμοποιούσε για το υπόλοιπο 
του σήματος , δίνοντας στον διαιτητή ξεκάθαρη ένδειξη με το ποιος υπέπεσε στην 
παράβαση.  
 
• να έχει οπτική επαφή με τον διαιτητή.  
 
• να δίνει στην σημαία του ελαφριά κίνηση εμπρός -πίσω (να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε υπερβολική ή επιθετική κίνηση).  
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• να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σήμα, εάν είναι αναγκαίο.  
 
Ο βοηθός διαιτητής πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνική του ‘’περίμενε να δεις’’ με 
σκοπό να αφήσει το παιχνίδι να συνεχίζεται και όχι να σηκώνει την σημαία του όταν η 
ομάδα της οποίας εναντίον της διαπράχτηκε η παράβαση θα έχει όφελος από το 
πλεονέκτημα. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό για τον βοηθό διαιτητή 
να έχει οπτική επαφή με τον διαιτητή.  
 
Παραβάσεις εκτός επανορθωτικής περιοχής  
 
Όταν μια παράβαση εκτός της επανορθωτικής περιοχής (κοντά στα όρια της 
επανορθωτικής περιοχής) ο βοηθός διαιτητής πρέπει να έχει οπτική επαφή με τον 
διαιτητή για να δει πού είναι η τοποθέτηση του και τί ενέργεια έκανε. Ο βοηθός 
διαιτητής πρέπει να μείνει στην ίδια ευθεία με την επανορθωτική περιοχή και να 
σηκώσει την σημαία του εάν είναι αναγκαίο.  
 
Σε περίπτωση ξαφνικής αντεπίθεσης, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να είναι σε θέση να 
δώσει πληροφορίες εάν ή όχι μία παράβαση έχει διαπραχθεί, και εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε μέσα ή έξω από την επανορθωτική περιοχή, που είναι σε κάθε περίπτωση 
η προτεραιότητα, και ποια πειθαρχική ενέργεια πρέπει να ληφθεί.  
 
 
 
Παραβάσεις εντός επανορθωτικής περιοχής  
 
Όταν μία παράβαση διαπράττεται μέσα στην επανορθωτική περιοχή εκτός ορατότητας 
του διαιτητή, ειδικά εάν είναι κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή, ο βοηθός 
διαιτητής πρέπει πρώτα να έχει οπτική επαφή με τον διαιτητή για να δει πού είναι η 
θέση του και τί ενέργεια έχει κάνει. Εάν ο διαιτητής δεν έκανε καμιά ενέργεια, ο 
βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει την σημαία του και να χρησιμοποιήσει το 
ηλεκτρονικό σήμα και μετά να κινηθεί πάνω στην πλάγια γραμμή προς την γωνιαία 
σημαία.  
 
Γενικές συρράξεις  
 
Σε περιπτώσεις γενικών συρράξεων, ο πλησιέστερος βοηθός διαιτητής μπορεί να 
εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει το διαιτητή. Ο άλλος βοηθός 
διαιτητής πρέπει επίσης να επιθεωρεί και να καταγράφει λεπτομέρειες από τα 
γεγονότα.  
 
Συμβουλές  
 
Όταν ο χειρισμός γίνεται με πειθαρχική ποινή, η οπτική επαφή η ένα βασικό διακριτικό 
σήμα με το χέρι από τον βοηθό διαιτητή στον διαιτητή μπορεί να είναι αρκετό σε 
κάποιες περιπτώσεις.  
 
Σε καταστάσεις όπου απαιτείται άμεση συμβουλή , ο βοηθός διαιτητής μπορεί να 
προχωρήσει 2-3 μέτρα εντός του αγωνιστικού χώρου εάν είναι αναγκαίο. Όταν 
μιλούν, ο διαιτητής και ο βοηθός διαιτητής πρέπει και οι δύο να έχουν πρόσωπο προς 
τον αγωνιστικό χώρο ώστε να μην ακουστούν από άλλους.  
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Απόσταση τοίχους  
 
Όταν παραχωρείται ελεύθερο λάκτισμα πολύ κοντά στην πλάγια γραμμή, κοντά στην 
θέση του βοηθού διαιτητή, ο βοηθός διαιτητής μπορεί να εισέλθει στον αγωνιστικό 
χώρο ώστε να διασφαλίσει ότι το τοίχος έχει τοποθετηθεί στα 9.15 μέτρα από την 
μπάλα. Στην περίπτωση αυτή , ο διαιτητής πρέπει να περιμένει μέχρι ο βοηθός 
διαιτητής επιστρέψει πίσω στην θέση του πριν επαναρχίσει το παιχνίδι.  
 
 
ΚΑΝ- 7 Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
 
Πρόσθεση χαμένου χρόνου  
 
Οι πολλές διακοπές στο παιχνίδι είναι απόλυτα φυσιολογικές (π.χ. πλάγιες 
επαναφορές(αράουτ), από τέρματος λάκτισμα κλπ).  
 
Πρόσθεση χρόνου πρέπει να γίνεται μόνο όταν οι καθυστερήσεις ήταν υπερβολικές.  
 
Ο τέταρτος διαιτητής δείχνει τον ελάχιστο επιπρόσθετο χρόνο που αποφασίστηκε από 
τον διαιτητή στο τέλος του τελευταίου λεπτού κάθε ημιχρόνου του παιχνιδιού.  
 
Η ανακοίνωση του επιπρόσθετου χρόνου δεν υποδεικνύει τον ακριβή χρόνο που 
απέμεινε στο παιχνίδι. Ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί εάν ο διαιτητής το θεωρήσει 
αναγκαίο αλλά ποτέ δεν μειώνεται.  
 
Ο διαιτητής δεν πρέπει να αναπληρώσει ένα λάθος χρονομέτρησης κατά την διάρκεια 
του πρώτου ημιχρόνου με αύξηση ή μείωση της διάρκειας του δευτέρου ημιχρόνου.  
 
 
 
 
ΚΑΝ. 8 Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
 
Ελεύθερο διαιτητή  
 
Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα (συμπεριλαμβανομένου του 
τερματοφύλακα). Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός παικτών που απαιτείται 
να διεκδικήσουν το ελεύθερο διαιτητή. Ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος 
μπορεί ή όχι να διεκδικήσει το ελεύθερο διαιτητή.  
 
 
 
ΚΑΝ. 9 Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
 
Η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου αγγίζει άτομο άλλο από ένα παίκτη  
 
Όταν η μπάλα είναι στο παιχνίδι και αγγίξει τον διαιτητή ή τον βοηθό διαιτητή, που 
είναι προσωρινά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίζεται διότι ο διαιτητής 
και ο βοηθός διαιτητής αποτελούν μέρος του αγώνα.  
 
ΚΑΝ -10 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ  
 
Όχι τέρμα  
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Eάν ο διαιτητής δείξει τέρμα πριν η μπάλα περάσει ολόκληρη την γραμμή τέρματος και 
αμέσως αντιληφθεί το λάθος του, το παιχνίδι θα πρέπει να επαναρχίσει με ελεύθερο 
διαιτητού από την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε. Εκτός και 
εάν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση, ο 
διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος που 
είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η 
μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
KAN .11 ΟΦ- ΣΑΙΝΤ  
 
Μέσα στα πλαίσια του Καν 11 – οφ σάϊντ, οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται :  
 
• ‘’Πιο κοντά στην αντίπαλη γραμμή τέρματος’’ σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέρος της 
κεφαλης του παίκτη, του σώματος του ή των ποδιών βρίσκεται πιο κοντά στην 
αντίπαλη γραμμή τέρματος από την μπάλα και τον προτελευταίο αμυνόμενο . Τα χέρια 
δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον ορισμό.  
 
• ‘’Επηρεάζει το παιγνίδι’’ σημαίνει ότι παίζει ή αγγίζει την μπάλα που μεταβιβάστηκε η 
αγγίχτηκε από συμπαίκτη του.  
 
• ‘’Επηρεάζει αντίπαλο’’ σημαίνει εμποδίζει τον αντίπαλο από του να παίξει ή να 
προσπαθήσει να παίξει την μπάλα εμποδίζοντας το οπτικό του πεδίο ή τις κινήσεις του, 
κάνοντας χειρονομία ή κίνηση η οποία, κατά την γνώμη  
του διαιτητή ξεγελά ή αποσπά την προσοχή του αντιπάλου.  
 
 
• ‘’κερδίζοντας πλεονέκτημα’’ με το να είναι σε αυτή τη θέση σημαίνει ότι παίζει την 
μπάλα που επιστρέφει σε αυτόν από τα δοκάρια ενώ βρισκόταν σε θέση οφ-σάϊντ,  
ή παίζει την μπάλα που επιστρέφεται σε αυτόν από αντίπαλο, ενώ αυτός βρίσκεται ήδη 
σε θέση Οφ-Σάιντ  
 
Παραβάσεις  
 
Oταν μια παράβαση οφ-σάϊντ συμβεί, ο διαιτητής παραχωρεί ένα έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα το οποίο εκτελείται από την θέση του παραβάτη παίκτη, όταν η μπάλα 
τελευταία παίχτηκε σε αυτόν από ένα συμπαίκτη του.  
 
Οποιαδήποτε αμυντικός παίκτης εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για οιονδήποτε 
λόγο χωρίς την άδεια του διαιτητή , πρέπει να θεωρείται ότι ευρίσκεται πάνω στην 
γραμμή τέρματος του, την πλάγια γραμμή, για σκοπούς οφ-σαιντ , μέχρι το επόμενο 
σταμάτημα του παιχνιδιού . Εάν ο παίκτης εγκατέλειψε σκόπιμα τον αγωνιστικό χώρο 
,πρέπει να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα) όταν η μπάλα αμέσως μετά τεθεί εκτός 
παιχνιδιού.  
 
 
 
 
 
Δεν είναι παράβαση από μόνη της για ένα παίκτη ο οποίος ευρίσκεται σε θέση οφ-
σαϊντ, να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να δείξει στον διαιτητή ότι δεν 
εμπλέκεται ενεργά στο παιχνίδι. Εάν ο διαιτητής θεωρήσει ότι εγκατάλειψε τον 
αγωνιστικό χώρο για λόγους τακτικής και κέρδισε ένα άδικο πλεονέκτημα, 
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επανερχόμενος στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί(κίτρινη 
κάρτα) για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο παίκτης χρειάζεται να ζητήσει την άδεια του 
διαιτητή για να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο.  
 
 
Εάν ένας επιθετικός παίκτης παραμείνει ακίνητος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και 
μέσα στα δίκτυα όταν η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα, το τέρμα πρέπει να 
κατοχυρώνεται. Όμως, εάν ο επιθετικός παίκτης εμποδίζει ένα αντίπαλο, το τέρμα που 
σημειώθηκε πρέπει να ακυρωθεί, ο παίκτης να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα) για 
αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι να επαναρχίσει με ελεύθερο διαιτητή από 
την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, εκτός εάν το παιχνίδι 
σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει 
το ελεύθερο διαιτητή πάνω στη γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι παράλληλη 
της γραμμής τέρματος στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το 
παιχνίδι σταμάτησε.  
 
 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
1. Επιθετικός βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ, (Α) δεν επηρεάζει αντίπαλο, αγγίζει την 
μπάλα.  
 
Ο Βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει την σημαία μόλις ο παίκτης αγγίξει την μπάλα.  
 
2. Επιθετικός βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ (Α), δεν επηρεάζει αντίπαλο, δεν αγγίζει την 
μπάλα .  
 
Ο παίκτης δεν πρέπει να τιμωρηθεί διότι δεν άγγιξε την μπάλα.  
 
3. Επιθετικός βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ (Α), τρέχει προς την μπάλα και ένας 
συμπαίκτης του που δεν βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ (Β), τρέχει προς την μπάλα και 
την παίζει. Ο παίκτης στην θέση (Α), δεν πρέπει να τιμωρηθεί διότι δεν άγγιξε την 
μπάλα.  
 
4. Παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ (Α) μπορεί να τιμωρηθεί πριν παίξει ή 
αγγίξει την μπάλα, εάν κατά την γνώμη του διαιτητή, κανένας άλλος συμπαίκτης του 
σε κανονική θέση ( όχι οφ-σαιντ) έχει την ευκαιρία να παίξει την μπάλα.  
 
5. Ένας παίκτης, που βρίσκεται σε θέση οφ-σάϊντ (1) τρέχει προς την μπάλα και δεν 
την αγγίζει .  
 
Ο Βοηθός διαιτητής πρέπει να δείξει από τέρματος λάκτισμα.  
 
6. Επιθετικός που βρίσκεται σε θέση οφ-σαιντ (Α) εμποδίζει την ορατότητα του 
τερματοφύλακα.  
Πρέπει να τιμωρηθεί διότι εμποδίζει έναν αντίπαλο από του να παίξει ή να μπορέσει να 
παίξει την μπάλα.  
 
7. Επιθετικός που βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ (Α) δεν εμποδίζει την ορατότητα του 
τερματοφύλακα ούτε κάνει χειρονομία ή κίνηση η οποία παραπλανεί ή επηρεάζει 
αυτόν.  
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8. Επιθετικός που βρίσκεται σε θέση οφ-σάϊντ (Α) τρέχει προς την μπάλα, αλλά δεν 
εμποδίζει τον αντίπαλο να παίξει ή να προσπαθήσει να παίξει την μπάλα. Ο (Α) δεν 
κάνει οποιαδήποτε χειρονομία ή κίνηση η οποία ξεγελά ή αποσπά την προσοχή (Β).  
 
9. Επιθετικός που βρίσκεται σε θέση οφ-σαϊντ (Α) τρέχει προς την μπάλα 
εμποδίζοντας αντίπαλο (Β) να παίξει την μπάλα ή να προσπαθήσει να παίξει την 
μπάλα. Ο (Α) κάνει χειρονομία ή κίνηση η οποία εξαπατά ή αποσπά την προσοχή του 
παίκτη (Β).  
 
10. Το σουτ του συμπαίκτη (Α) επιστρέφει από τον τερματοφύλακα προς τον παίκτη 
(Β) ο οποίος τιμωρείται για παίξιμο της μπάλας ενώ βρισκόταν προηγούμενος σε θέση 
οφ-σάϊντ.  
 
11. Το σουτ του συμπαίκτη (Α) επιστρέφει από τον τερματοφύλακα. Ο (Β) είναι σε 
κανονική θέση και παίζει την μπάλα. Ο (C) που βρίσκεται σε θέση oφ-σάϊντ δεν 
τιμωρείται διότι δεν κέρδισε πλεονέκτημα ευρισκόμενος σε εκείνη την θέση, επειδή 
δεν άγγιξε την μπάλα.  
 
12. Το σουτ του συμπαίκτη (Α) επιστρέφει από έναν αντίπαλο και η μπάλα 
κατευθύνεται προς τον επιθετικό (Β) ο οποίος τιμωρείται γιατί παίζει την μπάλα επειδή 
προηγουμένως βρισκόταν σε θέση οφ-σάϊντ.  
 
13. Επιθετικός (C) που βρίσκεται σε θέση οφ-σάϊντ, δεν επηρεάζει ένα αντίπαλο, όταν 
ο συμπαίκτης του (Α) περνά την μπάλα στον παίκτη (Β1)ο οποίος δεν βρίσκεται σε 
θέση οφ-σάϊντ και τρέχει προς το αντίπαλο τέρμα και περνά την μπάλα (Β2) σε 
συμπαίκτη (C). Ο επιθετικός (C) δεν πρέπει να τιμωρηθεί διότι όταν δέχτηκε την 
μπάλα ,βρισκόταν σε κανονική θέση.  
 
 
 
ΚΑΝ. 12 – ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ  
 
Βασικές απαιτήσεις για ένα φάουλ  
 
Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθεί μια παράβαση, ως 
φάουλ :  
 
 να♣Πρέπει διαπραχτεί από παίκτη  
♣Πρέπει να γίνει στον αγωνιστικό χώρο  
 να♣Πρέπει γίνει ενώ η μπάλα βρίσκεται όντος παιχνιδιού  
 
Εάν ο διαιτητής σταματήσει το παιχνίδι λόγω μιας παράβασης που διαπράχτηκε εκτός 
αγωνιστικού χώρου (ενώ η μπάλα βρισκόταν στο παιχνίδι), το παιχνίδι πρέπει να 
επαναρχίσει με ελεύθερο διαιτητή από την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το 
παιχνίδι σταμάτησε, εκτός εάν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, 
όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή πάνω στην γραμμή 
της περιοχής τέρματος που είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος στο πλησιέστερο 
σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
Απρόσεκτα, ριψοκίνδυνα και χρήση υπερβολικής βίας  
 
‘’Απρόσεκτα’’ σημαίνει ότι ο παίκτης έδειξε έλλειψη προσοχής ή ενδιαφέροντος όταν 
μάρκαρε ή ενήργησε χωρίς προφύλαξη :  
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Δεν  απρόσεκτη.♣χρειάζεται περαιτέρω πειθαρχική ποινή εάν μια παράβαση κριθεί ως  
 
‘’Ριψοκίνδυνα’’ σημαίνει ότι ο παίκτης ενήργησε με πλήρη αδιαφορία για τον κίνδυνο 
ή τις επιπτώσεις προς τον αντίπαλο του :  
 
 Παίκτης ο οποίος♣ παίζει με ριψοκίνδυνο τρόπο τον αντίπαλο του θα παρατηρείται 
πειθαρχικά( κίτρινη κάρτα).  
 
‘’Χρήση υπερβολικής δύναμης’’ σημαίνει ότι ο παίκτης υπερέβη κατά πολύ την 
απαιτούμενη χρήση δύναμης ήταν επικίνδυνος για σοβαρό τραυματισμό του 
αντιπάλου του.  
 
 υπερβολική δύναμη πρέπει να♣Παίκτης που χρησιμοποιεί αποβάλλεται(κόκκινη 
κάρτα).  
 
 
 
Μαρκάρισμα αντιπάλου  
 
Η ενέργεια του μαρκαρίσματος αποσκοπεί στον περιορισμό χώρου, χρησιμοποιώντας 
την σωματική επαφή μέσα στην απόσταση χειρισμού της μπάλας χωρίς την χρήση 
χεριών η αγκώνων.  
 
Είναι παράβαση όταν μαρκάρεις ένα αντίπαλο :  
 
με ♣απρόσεκτο τρόπο η  
 ριψοκίνδυνο τρόπο η♣με  
χρησιμοποιώντας υπερβολική ♣βία  
 
 
 
 
Κράτημα αντιπάλου  
 
Το κράτημα αντιπάλου συμπεριλαμβάνει την πράξη της παρεμπόδισης του, από του να 
ξεπεράσει η παρακάμψει, χρησιμοποιώντας τα χέρια ,τους βραχίονες ή το σώμα.  
 
 
Οι διαιτητές υπενθυμίζονται ότι πρέπει να κάνουν έγκαιρη επέμβαση και να 
αντιμετωπίζουν αυστηρά τα παραπτώματα κρατήματος ενός αντιπάλου , ιδιαίτερα 
μέσα στην επανορθωτική περιοχή, στα γωνιαία λακτίσματα και στα ελεύθερα 
λακτίσματα.  
 
Για να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις αυτές :  
 
• Ο διαιτητής θα προειδοποιεί κάθε παίκτη που κρατά ένα αντίπαλο πριν η μπάλα τεθεί 
στο παιχνίδι.  
 
• Ο διαιτητής να παρατηρεί(κίτρινη κάρτα) τον παίκτη εάν το κράτημα συνεχίζεται 
πριν η μπάλα τεθεί στο παιχνίδι.  
 
o Ο διαιτητής να παραχωρεί ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι και να 
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παρατηρεί(κίτρινη κάρτα) τον παίκτη εάν αυτό συμβεί μόλις η μπάλα τεθεί στο 
παιχνίδι.  
 
o Εάν ένας αμυντικός αρχίσει το κράτημα σε επιθετικό έξω από την επανορθωτική 
περιοχή και συνεχίζει να τον κρατά και μέσα στην επανορθωτική περιοχή, ο διαιτητής 
πρέπει να παραχωρήσει επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι).  
 
 
 
Πειθαρχικές ποινές :  
 
• Μια παρατήρηση(κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική συμπεριφορά πρέπει να δίνεται 
όταν ένας παίκτης κρατά ένα αντίπαλο προκειμένου να τον εμποδίσει να αποκτήσει 
κατοχή της μπάλας ή να πάρει μια πιο πλεονεκτική θέση.  
 
• Ένας παίκτης πρέπει να αποβάλλεται εάν με το κράτημα στερήσει από τον αντίπαλο 
μια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος.  
 
• Δεν πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω πειθαρχικές ενέργειες σε άλλες περιπτώσεις 
κρατήματος αντιπάλου.  
 
 
 
Επανέναρξη παιχνιδιού  
 
• Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που διαπράχτηκε ή παράβαση (ίδε Καν. 13 
– Θέση Ελεύθερων Λακτισμάτων) ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εάν η 
παράβαση έγινε μέσα στην επανορθωτική περιοχή.  
 
 
 
 
Παίξιμο της μπάλας με το χέρι  
 
Το παίξιμο της μπάλας με το χέρι περιλαμβάνει σκόπιμη ενέργεια του παίκτη που κάνει 
επαφή με την μπάλα χρησιμοποιώντας τα χέρια (την παλάμη του). Ο διαιτητής πρέπει 
να λάβει υπόψη τα πιο κάτω .  
 
• Την κίνηση του χεριού προς την μπάλα (όχι της μπάλας προς το χέρι).  
 
• Την απόσταση μεταξύ του αντιπάλου και της μπάλας(απροσδόκητη κίνηση της 
μπάλας).  
 
• Η θέση του χεριού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει παράβαση.  
 
• Το άγγιγμα της μπάλας με ένα αντικείμενο που κρατά στα χέρια (ρούχα, 
επικαλαμίδα κλπ.) λογίζεται ως παράβαση.  
 
• Το κτύπημα της μπάλας με ρίξιμο αντικειμένου (παπούτσι, επικαλαμίδα κλπ.) 
λογίζεται ως παράβαση .  
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Πειθαρχικές ποινές  
 
Υπάρχουν περιπτώσεις, που απαιτείται παρατήρηση(κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική 
συμπεριφορά, όταν ένας παίκτης σκόπιμα παίζει την μπάλα με το χέρι, π.χ. όταν ένας 
παίκτης :  
 
• σκόπιμα παίζει την μπάλα με το χέρι για να εμποδίσει  
αντίπαλο να αποκτήσει κατοχή,  
 
• επιχειρεί να σημειώσει τέρμα με σκόπιμο παίξιμο της μπάλας με το χέρι.  
 
Ένας παίκτης αποβάλλεται, εάν εμποδίσει τέρμα ή μια προφανή ευκαιρία επίτευξης 
τέρματος με σκόπιμο παίξιμο της μπάλας με το χέρι. Η ποινή δεν προκύπτει από την 
πράξη του παίκτη που σκόπιμα έπαιξε την μπάλα με το χέρι , αλλά από την 
απαράδεκτη και άδικη παρέμβαση η οποία εμπόδισε την επίτευξη ενός τέρματος.  
 
 
Επανέναρξη παιχνιδιού  
 
• Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που διαπράχτηκε η παράβαση (ίδε Καν. 13 
– Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος) ή πέναλτι.  
 
Εκτός της δικής του επανορθωτικής περιοχής, ο τερματοφύλακας έχει τους ίδιους 
περιορισμούς στο παίξιμο της μπάλας με το χέρι όπως κάθε άλλος παίκτης. Εντός της 
δικής του επανορθωτικής περιοχής, ο τερματοφύλακας δεν είναι ένοχος του 
παιξίματος της μπάλας με το χέρι, το οποίο επιφέρει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, ή 
οποιαδήποτε απρεπής συμπεριφορά που σχετίζεται με το παίξιμο της μπάλας με το 
χέρι. Μπορεί, όμως, να είναι ένοχος για διάφορα άλλα παραπτώματα με το χέρι τα 
οποία επισύρουν ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  
 
Παραβάσεις που γίνονται από τον Τερματοφύλακα  
 
Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να έχει κατοχή της μπάλας με τα χέρια του για 
περισσότερο από 6(έξι) δευτερόλεπτα. Ο τερματοφύλακας θεωρείται ότι έχει κατοχή 
της μπάλας :  
 
• Όσο η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του ή μεταξύ των χεριών του και οιασδήποτε 
επιφάνειας του δαπέδου (π.χ. εδάφους, σώμα του) .  
 
• Όσο κρατεί την μπάλα στο τεντωμένο ανοικτό του χέρι.  
 
• Όσο την αναπηδά στο έδαφος η την πετά στον αέρα.  
 
Όταν ο τερματοφύλακας έχει αποκτήσει κατοχή της μπάλας με τα χέρια του, δεν 
μπορεί να μαρκαριστεί από αντίπαλο.  
 
Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του μέσα στην 
δική του επανορθωτική περιοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
 
Εάν αγγίξει ξανά την μπάλα με το χέρι του, μετά που την άφησε από την κατοχή του, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


και δεν άγγιξε οποιοδήποτε άλλο παίκτη :  
 
• ο τερματοφύλακας θεωρείται ότι έχει έλεγχο της μπάλας αγγίζοντας την με 
οποιοδήποτε μέρος των χεριών του ή των αγκώνων εκτός εάν η μπάλα αναπήδησε 
τυχαία από αυτόν, για παράδειγμα μετά από μια απόκρουση.  
 
• Η κατοχή της μπάλας συμπεριλαμβάνει την σκόπιμη απόκρουση της μπάλας από τον 
τερματοφύλακα.  
 
• Εάν αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του, μετά από σκόπιμο λάκτισμα προς αυτόν από 
συμπαίκτη του.  
 
• Εάν αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του, μετά που την έχει δεχτεί απ’ ευθείας από 
εκτέλεση πλάγιας επαναφοράς που εκτελέστηκε από ένα συμπαίκτη του.  
 
Επανέναρξη παιχνιδιού  
 
• Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που διαπράχτηκε η παράβαση (ίδε Καν. 13 
– Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
 
 
Παραβάσεις που γίνονται εναντίον του τερματοφύλακα  
 
• Αποτελεί παράβαση για ένα παίκτη να εμποδίζει τον τερματοφύλακα από του να 
διώξει την μπάλα από την κατοχή του.  
 
• Ένας παίκτης πρέπει να τιμωρείται, για επικίνδυνο παίξιμο , εάν λακτίσει ή 
προσπαθήσει να λακτίσει την μπάλα όταν ο τερματοφύλακας είναι έτοιμος να την 
δίωξη από την κατοχή του.  
 
• Είναι παράβαση να περιορίσεις την κίνηση του τερματοφύλακα με παράνομο 
εμποδισμό του π.χ. κατά την εκτέλεση γωνιαίου λακτίσματος(κόρνερ).  
 
Παίζοντας με επικίνδυνο τρόπο  
 
Το παίξιμο με επικίνδυνο τρόπο καθορίζεται, ως κάθε ενέργεια η οποία ενώ γίνεται 
προσπάθεια να παίξει την μπάλα, απειλεί με τραυματισμό κάποιο 
(συμπεριλαμβανομένου του ιδίου του παίκτη). Διαπράττεται κοντά στον αντίπαλο και 
εμποδίζει αυτόν από του να παίξει την μπάλα από φόβο τραυματισμού.  
 
Το ψαλίδι η ανάποδο ψαλίδι επιτρέπεται δεδομένου ότι, κατά την γνώμη του διαιτητή, 
δεν είναι επικίνδυνο για τον αντίπαλο.  
 
Το παίξιμο με επικίνδυνο τρόπο, δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή μεταξύ των 
παικτών. Εάν υπάρχει σωματική επαφή, ή ενέργεια αποτελεί παράβαση που τιμωρείται 
με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.  
 
Στη περίπτωση σωματικής επαφής, ο διαιτητής θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά την 
μεγάλη πιθανότητα να έχει διαπραχτεί επίσης και απρεπής συμπεριφορά.  
 
Πειθαρχικές ποινές  
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• Εάν ένας παίκτης παίζει με επικίνδυνο τρόπο σε ένα ‘’φυσιολογικό’’ μαρκάρισμα, ο 
διαιτητής δεν πρέπει να πάρει οποιαδήποτε πειθαρχική ενέργεια. Εάν η ενέργεια έγινε 
με προφανές ρίσκο τραυματισμού, ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει( κίτρινη κάρτα)ι 
τον παίκτη.  
 
• Εάν ένας παίκτης στερήσει μια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος αγωνιζόμενος 
με επικίνδυνο τρόπο, ο διαιτητής πρέπει να αποβάλει τον παίκτη(κόκκινη κάρτα).  
 
Επανέναρξη παιχνιδιού  
 
• Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που έγινε η παράβαση (KAN 13 – Θέση 
Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
• Εάν υπάρχει επαφή, έχει διαπραχτεί διαφορετική παράβαση, η οποία τιμωρείται με 
άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.  
 
Εμποδίζοντας την πορεία του αντιπάλου  
 
Εμποδίζοντας την πορεία του αντιπάλου, σημαίνει την μετακίνηση μέσα στην τροχιά 
του αντιπάλου προκειμένου να εμποδιστεί ,να μπλοκαριστεί, να επιβραδυνθεί η να 
αναγκαστεί σε αλλαγή κατεύθυνσης από ένα αντίπαλο όταν η μπάλα δεν βρίσκεται σε 
απόσταση ελέγχου από κάθε παίκτη.  
 
Όλοι οι παίκτες έχουν το δικαίωμα τοποθέτησης στον αγωνιστικό χώρο, και το να 
ευρίσκεται όμως κάποιος στην πορεία ενός αντιπάλου δεν είναι το ίδιο με το να 
μετακινείται στην πορεία ενός αντιπάλου.  
 
Το να προστατεύεις την μπάλα επιτρέπεται. Ένας παίκτης ο οποίος τοποθετεί τον 
εαυτό του μεταξύ του αντιπάλου και της μπάλας για λόγους τακτικής δεν διαπράττει 
παράβαση εφ΄ όσον η μπάλα είναι στο χώρο ελέγχου και ο παίκτης δεν κάνει κράτημα 
στον αντίπαλο με τα χέρια ή το σώμα του. Εάν η μπάλα βρίσκεται σε απόσταση 
ελέγχου, ο παίκτης μπορεί να μαρκαριστεί από αντίπαλο.  
 
Καθυστερώντας την επανέναρξη του παιχνιδιού για δείξιμο κάρτας  
 
Όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να δείξει μια κάρτα είτε για παρατήρηση (κίτρινη 
κάρτα) είτε για να αποβάλει(κόκκινη κάρτα) έναν παίκτη, το παιχνίδι δεν θα 
επαναρχίσει μέχρι να επιβληθεί η ποινή .  
 
Παρατήρηση για αντιαθλητική συμπεριφορά  
 
Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας παίκτης πρέπει να 
παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά π.χ. εάν ένας παίκτης :  
 
• διαπράξει με ριψοκίνδυνο τρόπο μίαν από τις επτά παραβάσεις που επιφέρουν άμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα.  
 
• διαπράξει παράβαση για λόγους τακτικής και επηρεασμού σταματώντας μια 
υποσχόμενη επίθεση.  
 
• Κάνει κράτημα αντιπάλου για λόγους τακτικής και σύρει τον αντίπαλο μακριά από 
την μπάλα ή εμποδίζει τον αντίπαλο από του να πάρει την μπάλα.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


• Παίζει την μπάλα με τα χέρια για να εμποδίσει τον αντίπαλο να κερδίσει κατοχή ή να 
αναπτύξει επίθεση (εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην δική του επανορθωτική 
περιοχή).  
 
• Παίζει την μπάλα με τα χέρια σε μια προσπάθεια να επιτύχει τέρμα (ανεξάρτητα εάν 
η προσπάθεια ήταν επιτυχημένη ή όχι).  
 
• Προσπαθεί να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος τραυματισμό ή πως του 
έγινε φάουλ (προσποίηση).  
 
• Αλλάζει θέση με τον τερματοφύλακα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού χωρίς την 
έγκριση του διαιτητή.  
 
• Ενεργεί με τρόπο ο οποίος δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το παιχνίδι.  
 
• Παίζει την μπάλα όταν αποχωρεί του αγωνιστικού χώρου και μετά που έλαβε άδεια 
να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Με λόγια αποσπά την προσοχή αντιπάλου κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ή μιας 
επανέναρξης του παιχνιδιού.  
 
• Κάνει παράνομα σημάδια πάνω στον αγωνιστικό χώρο.  
 
• Χρησιμοποιεί σκόπιμα τεχνάσματα, ενώ η μπάλα βρίσκεται στο παιχνίδι για να 
μεταβιβάσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του με το κεφάλι του, το στήθος, τα 
γόνατα κλπ. με σκοπό να παρακάμψει τον κανονισμό, ανεξάρτητα του αν ο 
τερματοφύλακας αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του ή όχι. Η παράβαση διαπράττεται 
από τον παίκτη στη προσπάθεια του να παρακάμψει τόσο το γράμμα όσο και το 
πνεύμα του Καν. 12 και το παιχνίδι επαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  
 
• Χρησιμοποιεί σκόπιμα τεχνάσματα για να μεταβιβάσει την μπάλα στον 
τερματοφύλακα του, προκειμένου να παρακάμψει τον κανονισμό ενώ εκτελεί ένα 
ελεύθερο λάκτισμα (μετά που παρατηρείται ο παίκτης, το ελεύθερο λάκτισμα πρέπει 
να επαναληφτεί.  
 
 
 
Πανηγυρισμός τέρματος  
 
Ενώ επιτρέπεται σε ένα παίκτη να εκφράσει την χαρά του όταν σημειώνεται τέρμα, ο 
πανηγυρισμός δεν πρέπει να είναι υπερβολικός.  
Δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί επιτρέπονται, αλλά η πρακτική πανηγυρισμού με 
χορογραφίες δεν πρέπει να ενθαρρύνεται όταν έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική 
καθυστέρηση και οι διαιτητές καθοδηγούνται να επεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις.  
 
Παίκτης πρέπει να παρατηρείται εάν :  
 
• κατά την γνώμη του διαιτητή, κάνει χειρονομίες οι οποίες είναι προκλητικές , 
χλευαστικές ή εμπρηστικές.  
 
• αναρριχάται πάνω στον περιμετρικό φράκτη για να πανηγυρίσει το τέρμα που 
σημείωσε.  
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• μετακινεί την φανέλα του ή καλύπτει το κεφάλι του με την φανέλα του.  
 
• καλύπτει το κεφάλι ή πρόσωπο του με μάσκα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο.  
 
Το να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει ένα τέρμα δεν αποτελεί 
παράβαση που τιμωρείται , είναι όμως απαραίτητο ο παίκτης να επιστρέψει στον 
αγωνιστικό χώρο το συντομότερο δυνατό.  
 
Οι διαιτητές αναμένεται να ενεργήσουν προληπτικά και να εφαρμόσουν την κοινή 
λογική στην αντιμετώπιση του πανηγυρισμού ενός τέρματος.  
 
Δείχνοντας διαφωνία με λόγια ή πράξεις  
 
Παίκτης ο οποίος είναι ένοχος διαφωνίας, διαμαρτύρεται (με λόγια ή όχι) για τις 
αποφάσεις του διαιτητή πρέπει να παρατηρείται (κίτρινη κάρτα).  
 
Ο αρχηγός μιας ομάδος δεν έχει ειδική ιδιότητα ή προνόμια σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του παιχνιδιού αλλά έχει ένα βαθμό ευθύνης για την συμπεριφορά της 
ομάδας του.  
 
Καθυστερώντας την επανέναρξη του παιχνιδιού  
 
Οι διαιτητές πρέπει να παρατηρούν τους παίκτες οι οποίοι καθυστερούν την 
επανέναρξη του παιγνιδιού με τακτική όπως :  
 
• Όταν ένας παίκτης εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα από λανθασμένη θέση, με 
μοναδική πρόθεση να αναγκάσει τον διαιτητή να διατάξει επανάληψη.  
 
• Όταν ένας παίκτης παρουσιάζεται να εκτελέσει πλάγια επαναφορά (αράουτ) αλλά 
ξαφνικά την αφήνει σε συμπαίκτη του να την εκτελέσει.  
 
• Όταν ένας παίκτης λακτίζει την μπάλα μακριά ή την μεταφέρει με τα χέρια του, μετά 
που ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι.  
 
• Όταν καθυστερεί υπερβολικά να εκτελέσει πλάγια επαναφορά (αράουτ) ή ελεύθερο 
λάκτισμα.  
 
• Όταν καθυστερεί να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο όταν αντικαθίσταται.  
 
• Όταν προκαλεί σύρραξη με σκόπιμο άγγιγμα της μπάλας μετά που ο διαιτητής 
σταμάτησε το παιγνίδι.  
 
Επίμονες παραβάσεις  
 
Οι διαιτητές πρέπει να είναι σε εγρήγορση για παίκτες οι οποίοι επίμονα παραβαίνουν 
τους Κανονισμούς. Ιδιαίτερα, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, ακόμα και εάν ένας 
παίκτης διαπράξει αριθμό διαφορετικών παραβάσεων, πρέπει να παρατηρηθεί(κίτρινη 
κάρτα) για επίμονη παράβαση των κανονισμών.  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παραβάσεων οι οποίες αποτελούν ‘’επίμονες’’ 
παραβάσεις .Αυτό αποτελεί αποκλειστικά θέμα κρίσης και πρέπει να αποφασίζεται στο 
πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του παιχνιδιού.  
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Σοβαρές παραβάσεις  
 
Ένας παίκτης είναι ένοχος σοβαρής παράβασης, όταν χρησιμοποιεί υπερβολική 
δύναμη ή βιαιότητα εναντίον αντιπάλου, διεκδικώντας την μπάλα η οποία είναι εντός 
παιχνιδιού.  
 
Ένα τάκλιν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αντιπάλου, πρέπει να 
παρατηρείται ως σοβαρή παράβαση.  
 
Οποιοσδήποτε παίκτης κάνει τάκλιν σε αντίπαλο διεκδικώντας την μπάλα από 
μπροστά, πλευρό ή από πίσω, χρησιμοποιώντας το ένα ή και τα δύο πόδια, με 
υπερβολική δύναμη και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου είναι ένοχος 
σοβαρής παράβασης.  
 
 
Το πλεονέκτημα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης, 
εκτός εάν υπάρχει καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος. . Ο διαιτητής πρέπει να 
αποβάλει (κόκκινη κάρτα) τον ένοχο παίκτη για σοβαρή παράβαση, μόλις η μπάλα 
τεθεί εκτός παιχνιδιού.  
 
Παίκτης που είναι ένοχος σοβαρής παράβασης πρέπει να αποβληθεί και το παιχνίδι να 
επαναρχίσει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που διαπράχθηκε η παράβαση 
(KAN 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος) ή λάκτισμα πέναλτι (εάν η παράβαση 
διαπράχτηκε μέσα στην επανορθωτική περιοχή του παραβάτη παίκτη.  
 
Βίαιη επαφή  
 
Ένας παίκτης είναι ένοχος βίαιης επαφής, εάν χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή 
βιαιότητα εναντίον αντιπάλου, όταν δεν διεκδικεί την μπάλα.  
 
Είναι επίσης ένοχος βίαιης επαφής όταν χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βιαιότητα 
εναντίον συμπαίκτη του, θεατή, διαιτητών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.  
 
Βίαιη επαφή μπορεί να διαπραχτεί, είτε εντός αγωνιστικού χώρου είτε εκτός είτε η 
μπάλα είναι στο παιχνίδι είτε όχι.  
 
Πλεονέκτημα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που περιέχουν βίαιη επαφή, 
εκτός εάν υπάρχει καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος. Ο διαιτητής πρέπει να 
αποβάλει (κόκκινη κάρτα) τον παίκτη που είναι ένοχος βίαιης επαφής, μόλις η μπάλα 
τεθεί εκτός παιχνιδιού.  
 
Οι διαιτητές υπενθυμίζονται ότι η βίαιη επαφή συχνά οδηγεί σε γενική σύρραξη, 
επομένως πρέπει να προσπαθούν να αποτρέψουν κάτι τέτοιο με προληπτικές 
ενέργειες.  
 
Ένας παίκτης, αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς παίκτης που είναι ένοχος βίαιης 
επαφής πρέπει να αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα).  
 
Επανέναρξη παιχνιδιού  
 
• Εάν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, το παιχνίδι επαναρχίζει σύμφωνα με την 
προηγούμενη απόφαση.  
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• Εάν η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού και η παράβαση διαπράχθηκε εκτός αγωνιστικού 
χώρου :  
 
- Eάν ο παίκτης είναι ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου και διαπράξει την παράβαση, το 
παιχνίδι επαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητού από την θέση που βρισκόταν η μπάλα 
όταν το παιχνίδι σταμάτησε, εκτός και αν το παιχνίδι σταμάτησε μέσα στην περιοχή 
τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει το ελεύθερο διαιτητή πάνω 
στην γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι παράλληλη της γραμμής τέρματος, στο 
πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
- Εάν ο παίκτης εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο για να διαπράξει την παράβαση , το 
παιχνίδι επαναρχίζει με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που βρισκόταν η 
μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
(KAN 13 – θέση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
 
• Εάν η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού και ένας παίκτης διαπράξει μία παράβαση μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο :  
 
- εναντίον αντιπάλου, το παιχνίδι επαναρχίζει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την 
θέση που διαπράχθηκε η παράβαση (ΚΑΝ 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος) ή 
λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι (εάν έγινε μέσα στην περιοχή πέναλτι του 
παραβάτη παίκτη).  
 
- εναντίον συμπαίκτη του, το παιχνίδι επαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από 
τη θέση που διαπράχθηκε η παράβαση (ΚΑΝ 13 – θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
- εναντίον αντικαταστάτη ή αντικατασταθέντος παίκτη, το παιχνίδι επαναρχίζει, με 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι 
σταμάτησε (ΚΑΝ 13 – θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
- εναντίον του διαιτητή ή βοηθού διαιτητή, το παιχνίδι επαναρχίζει με έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα από την θέση που διαπράχτηκε η παράβαση (ΚΑΝ 13 – θέση 
Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
 
 
 
 
- εναντίον άλλου προσώπου, το παιχνίδι επαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από την 
θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε, εκτός και εάν το παιχνίδι 
σταμάτησε μέσα στην περιοχή τέρματος, όπου σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής κάνει 
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το ελεύθερο διαιτητού πάνω στην γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι 
παράλληλη της γραμμής τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα 
όταν το παιχνίδι σταμάτησε.  
 
Παραβάσεις όπου ρίχνεται ένα αντικείμενο (ή η μπάλα)  
 
Εάν, η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού, και ένας παίκτης, αναπληρωματικός ή 
αντικατασταθείς, ρίξει ένα αντικείμενο σε ένα αντίπαλο ή άλλο πρόσωπο με 
ριψοκίνδυνο τρόπο, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι και να παρατηρήσει 
(κίτρινη κάρτα) τον παίκτη, αναπληρωματικό ή τον αντικατασταθέντα παίκτη.  
 
Εάν, η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού, και ένας παίκτης, αναπληρωματικός ή 
αντικατασταθείς ρίξει ένα αντικείμενο σε ένα αντίπαλο ή άλλο πρόσωπο 
χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι 
και να αποβάλει (κόκκινη κάρτα) τον παίκτη, αναπληρωματικό ή αντικατασταθέντα για 
βίαιη επαφή.  
 
Επανέναρξη παιχνιδιού  
 
•Εάν ένας παίκτης που στέκεται μέσα στην δική του επανορθωτική περιοχή ρίξει ένα  
αντικείμενο σε αντίπαλο που στέκεται έξω από την επανορθωτική περιοχή, ο διαιτητής 
επαναρχίζει το παιχνίδι με ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αντίπαλη ομάδα  
το οποίο εκτελείται από το σημείο όπου το αντικείμενο κτύπησε ή μπορούσε να  
κτυπήσει τον αντίπαλο.  
 
•Εάν ένας παίκτης που στέκεται έξω από την δική του επανορθωτική περιοχή ρίχνει 
ένα αντικείμενο σε αντίπαλο ο οποίος στέκεται μέσα στην επανορθωτική περιοχή, ο  
διαιτητής επαναρχίζει το παιχνίδι με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.  
 
• Εάν ένας παίκτης που στέκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο ρίξει ένα αντικείμενο σε  
οποιοδήποτε πρόσωπο που στέκεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής πρέπει 
να επαναρχίσει το παιχνίδι με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, το οποίο εκτελείται από 
την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε. (ΚΑΝ 13 – θέση 
Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
• Εάν, ένας παίκτης που στέκεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο ρίχνει ένα αντικείμενο 
σε  
αντίπαλο που στέκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής επαναρχίζει το  
παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αντίπαλη ομάδα, το οποίο εκτελείται  
από τη θέση που το αντικείμενο κτύπησε ή μπορούσε να κτυπήσει τον αντίπαλο ή  
με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι (εάν γινόταν μέσα στην επανορθωτική περιοχή 
του παραβάτη παίκτη).  
 
• Εάν ένας αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς παίκτης στέκεται έξω από τον 
αγωνιστικό χώρο και ρίχνει ένα αντικείμενο σε αντίπαλο που στέκεται μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής επαναρχίζει το παιχνίδι με ένα έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα για  
την αντίπαλη ομάδα, το οποίο εκτελείται από την θέση που βρισκόταν η μπάλα όταν 
το παιχνίδι σταμάτησε .(ΚΑΝ 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος)  
 
 
 
Στέρηση τέρματος ή μιας καθαρής ευκαιρίας επίτευξης τέρματος  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Υπάρχουν δύο παραβάσεις αποβολής που σχετίζονται με την στέρηση από αντίπαλο 
μιας καθαρής ευκαιρίας επίτευξης τέρματος. Δεν είναι αναγκαίο για την παράβαση να 
διαπραχθεί μέσα στην επανορθωτική περιοχή.  
 
Εάν ο διαιτητής, εφαρμόζει το πλεονέκτημα σε μια προφανή ευκαιρία επίτευξης 
τέρματος και τέρμα σημειώθηκε άμεσα , παρά το γεγονός που ότι ο αντίπαλος έπαιξε 
την μπάλα με τα χέρια του ή έκανε παράβαση σε αντίπαλο, ο παίκτης δεν μπορεί να 
αποβληθεί, αλλά εντούτοις πρέπει να παρατηρηθεί (κιτρίνη κάρτα).  
 
Οι διαιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες περιπτώσεις όταν αποφασίζουν 
πότε θα αποβάλουν ένα παίκτη για στέρηση ενός τέρματος ή μιας προφανούς 
ευκαιρίας επίτευξης τέρματος :  
 
• Την απόσταση μεταξύ της παράβασης και του τέρματος  
• Την πιθανότητα κράτησης ή απόκτησης του ελέγχου της μπάλας  
• Την κατεύθυνση του παιχνιδιού  
• Την θέση και τον αριθμό των αμυνομένων  
• Την παράβαση που στέρησε από ένα αντίπαλο μια καθαρή ευκαιρία επίτευξης 
τέρματος, μπορεί να είναι παράβαση που επισύρει σε ένα άμεσο η έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα .  
 
 
ΚΑΝ. 13 – ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ  
 
Διαδικασία  
 
Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού όταν λακτίζεται και κινείται.  
 
Ένα ελεύθερο λάκτισμα μπορεί να εκτελεστεί σηκώνοντας την μπάλα με το πόδι ή τα 
δύο πόδια ταυτόχρονα.  
 
Προσποίηση για εκτέλεση ελεύθερου λακτίσματος για να συγχύσει τους αντιπάλους 
επιτρέπεται ως μέρος του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, εάν κατά την γνώμη του διαιτητή, η 
προσποίηση θεωρηθεί ως ενέργεια αντιαθλητικής συμπεριφοράς, ο παίκτης πρέπει να 
παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα).  
 
Εάν ένας παίκτης, ενώ εκτέλεσε σωστά ένα ελεύθερο λάκτισμα, με πρόθεση λάκτισε 
την μπάλα σε αντίπαλο με σκοπό να παίξει την μπάλα ξανά αλλά όχι με απρόσεκτο 
ούτε ριψοκίνδυνο τρόπο ούτε χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη, ο διαιτητής πρέπει 
να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.  
 
 
 
 
Το έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα πρέπει να επαναληφθεί εάν ο διαιτητής παραλείψει να 
σηκώσει το χέρι του για να υποδείξει ότι το λάκτισμα είναι έμμεσο και ή μπάλα 
λακτιστεί απ’ ευθείας στο τέρμα. Το αρχικό έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα δεν 
ακυρώνεται από το λάθος του διαιτητή.  
 
 
Απόσταση  
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Εάν ένας παίκτης αποφασίσει να εκτελέσει γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα και ένας 
αντίπαλο ο οποίος είναι σε απόσταση λιγότερη από 9.15 μέτρα από την μπάλα, την 
σταματά, ο διαιτητής πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
 
Εάν ένας παίκτης αποφασίσει να εκτελέσει γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα και ένας 
αντίπαλος που είναι κοντά στην μπάλα, σκόπιμα τον εμποδίζει να εκτελέσει το 
λάκτισμα, ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη για 
καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού.  
 
Εάν, όταν εκτελείται ένα λάκτισμα από την αμυνόμενη ομάδα, από μέσα στην 
επανορθωτική της περιοχή, ένας ή περισσότεροι αντίπαλοι παραμένουν μέσα στην 
επανορθωτική περιοχή διότι ο αμυντικός αποφάσισε να εκτελέσει το λάκτισμα 
γρήγορα και οι αντίπαλοι δεν είχαν χρόνο να εγκαταλείψουν την επανορθωτική 
περιοχή, ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.  
 
 
 
ΚΑΝ. 14 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ  
 
Διαδικασία  
 
Η προσποίηση εκτέλεσης λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι για να παραπλανήσει 
τους αντιπάλους επιτρέπεται ως μέρος του ποδοσφαίρου. Όμως, εάν κατά την γνώμη 
του διαιτητή, η προσποίηση θεωρηθεί ως ενέργεια αντιαθλητικής συμπεριφοράς, ο 
παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα).  
 
Ετοιμασία Επανορθωτικού Λακτίσματος  
 
Ο διαιτητής πρέπει να επιβεβαιώνει τις ακόλουθες απαιτήσεις πριν την εκτέλεση 
επανορθωτικού λακτίσματος :  
 
• Ο εκτελεστής έχει δηλωθεί.  
• Η μπάλα έχει τοποθετηθεί σωστά στο σημείο του πέναλτι.  
• Ο τερματοφύλακας βρίσκεται πάνω στην γραμμή τέρματος μεταξύ των κάθετων 
δοκαριών και έχει πρόσωπο προς τον εκτελεστή.  
• Οι συμπαίκτες του εκτελεστή και του τερματοφύλακα να είναι :  
- έξω από την επανορθωτική περιοχή,  
- έξω από τον κύκλο του πέναλτι  
- πίσω από την μπάλα  
 
Παραβάσεις – Μετά το σφύριγμα και πριν η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού.  
 
Παραβάτης του  
κανονισμού ΤΕΡΜΑ ΟΧΙ ΤΕΡΜΑ  
Επιθετικός παίκτης  
Επανάληψη πέναλτι Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα  
Αμυντικός παίκτης  
Τέρμα Επανάληψη πέναλτι  
Και των δύο  
Επανάληψη πέναλτι Επανάληψη πέναλτι  
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ΚΑΝ. 15 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (Αράουτ)  
 
Διαδικασία – Παραβάσεις  
 
Οι διαιτητές υπενθυμίζονται ότι οι αντίπαλοι δεν μπορούν να είναι πιο κοντά από 2μ. 
από το σημείο που εκτελείται η πλάγια επαναφορά (αραουτ). Εκεί που είναι αναγκαίο, 
ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιεί οποιοδήποτε παίκτη που βρίσκεται σε αυτήν την 
απόσταση πριν εκτελεστεί η πλάγια επαναφορά και να παρατηρεί (κίτρινη κάρτα) τον 
παίκτη εάν μετέπειτα αρνείται να υποχωρήσει στην ορθή απόσταση. Το παιχνίδι 
επαναρχίζει με επαναφορά από τα πλάγια.  
 
Εάν ένας παίκτης, ενώ εκτελεί ορθά το πλάγιο, με πρόθεση ρίχνει την μπάλα σε ένα 
αντίπαλο με σκοπό να παίξει την μπάλα ξανά όχι όμως με απρόσεκτο ούτε με 
ριψοκίνδυνο τρόπο ούτε χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη , ο διαιτητής πρέπει να 
αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
 
Εάν η μπάλα εισέλθει απ’ ευθείας στο αντίπαλο τέρμα μετά από πλάγια επαναφορά, ο 
διαιτητής πρέπει να παραχωρήσει από τέρματος λάκτισμα. Εάν η μπάλα εισέλθει απ’ 
ευθείας από πλάγια επαναφορά στο τέρμα του εκτελεστή, ο διαιτητής πρέπει να 
παραχωρήσει ένα γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ).  
 
Εάν η μπάλα αγγίξει το έδαφος πριν να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, η πλάγια 
επαναφορά επαναλαμβάνεται από την ίδια ομάδα και από το ίδιο σημείο δεδομένου ότι 
εκτελέστηκε με την σωστή διαδικασία. Εάν η πλάγια επαναφορά δεν εκτελέστηκε με 
την σωστή διαδικασία, επαναλαμβάνεται από την αντίπαλη ομάδα.  
 
 
 
ΚΑΝ. 16 ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ  
 
Διαδικασία – Παραβάσεις  
 
Εάν ένας παίκτης που εκτέλεσε σωστά το από τέρματος λάκτισμα, σκόπιμα παίζει την 
μπάλα για δεύτερη φορά όταν η μπάλα εγκατέλειψε την επανορθωτική περιοχή πριν 
να την αγγίξει άλλος παίκτης, ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην 
αντίπαλη ομάδα από την θέση που διαπράχθηκε το δεύτερο άγγιγμα (ΚΑΝ 13 – Θέση 
Ελεύθερου Λακτίσματος). Όμως, εάν ο παίκτης άγγιξε την μπάλα με τα χέρια του, 
πρέπει να τιμωρηθεί με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα και εάν απαιτείται και και μια 
παρατήρηση.  
 
 
Εάν ένας αντίπαλος εισέλθει στην επανορθωτική περιοχή πριν η μπάλα τεθεί εντός 
παιχνιδιού και του γίνεται παράβαση από αμυντικό, το ελεύθερο λάκτισμα 
επαναλαμβάνεται και ο αμυντικός μπορεί να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα) ή να 
αποβληθεί (κόκκινη κάρτα) ανάλογα με την φύση της παράβασης.  
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ΚΑΝ. 17 ΤΟ ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ  
 
Οι διαιτητές υπενθυμίζεται ότι οι αντίπαλοι πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον 
9.15μετρα από τον γωνιαίο κύκλο μέχρις ότου η μπάλα τεθεί εντός παιχνιδιού (τα 
προαιρετικά σημεία εκτός αγωνιστικού χώρου μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
βοήθεια). Όπου είναι αναγκαίο, ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιεί οποιοδήποτε 
παίκτη μέσα σε αυτή την απόσταση πριν εκτελεστεί το γωνιαίο λάκτισμα και να 
παρατήρηση (κιτρίνη κάρτα) τον παίκτη εάν στην συνέχεια παραλείψει να υποχωρήσει 
στην σωστή απόσταση.  
 
Εάν ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα για δεύτερη φορά πριν να την αγγίξει άλλος 
παίκτης, ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα στην 
θέση που διαπράχτηκε η δεύτερη επαφή. (ΚΑΝ 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσματος).  
 
Εάν ένας παίκτης, εκτελώντας σωστά το γωνιαίο λάκτισμα, σκόπιμα λακτίζει την 
μπάλα πάνω σε ένα αντίπαλο με σκοπό να παίξει την μπάλα ξανά, αλλά όχι με 
απρόσεκτο ούτε ριψοκίνδυνο τρόπο ούτε χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη, ο 
διαιτητής πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να συνεχίσει.  
 
Η μπάλα πρέπει να τοποθετείται μέσα στο γωνιαίο κύκλο και τίθεται εντός παιγνιδιού 
όταν λακτίζεται, γι’ αυτό και η μπάλα δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τον γωνιαίο 
κύκλο για να είναι εντός παιχνιδιού.  
 
Το κατωτέρω διάγραμμα δείχνει κάποιες σωστές και μη σωστές τοποθετήσεις.  
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ  
 
Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι  
 
Διαδικασία:  
 
• Τα λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι δεν είναι μέρος του αγώνα.  
 
• Η επανορθωτική περιοχή όπου εκτελούνται τα λακτίσματα από το σημείο του 
πέναλτι, μπορεί να αλλάξει μόνο εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τέρμα ή η 
επιφάνεια του γηπέδου γίνει ακατάλληλη.  
 
• Όταν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες έχουν εκτελέσει λάκτισμα από το σημείο του 
πέναλτι, η ίδια σειρά λακτισμάτων δεν μπορεί να ακολουθηθεί όπως εις τον πρώτο 
γύρο.  
 
• Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των παικτών, από εκείνους που είναι 
στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του αγώνα και της σειράς με την οποίαν θα 
εκτελέσουν τα λακτίσματα.  
 
• Παίκτης εκτός του τερματοφύλακα, ο οποίος τραυματίζεται, δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισμάτων από το σημείο του 
πέναλτι.  
 
• Εάν ο τερματοφύλακας, αποβάλλεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, πρέπει να αντικατασταθεί από παίκτη που 
συμμετείχε κατά την λήξη του αγώνα.  
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• Ένας παίκτης, αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς παίκτης, μπορεί να παρατηρηθεί 
(κίτρινη κάρτα) ή να αποβληθεί (κόκκινη κάρτα) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι.  
 
 
• Ο διαιτητής δεν πρέπει να διακόψει τον αγώνα εάν μια ομάδα παραμείνει με 
λιγότερους από 7 (επτά) παίκτες κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισμάτων 
από το σημείο του πέναλτι.  
 
 
• Εάν ένας παίκτης τραυματίζεται ή αποβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι και η ομάδα έχει έναν παίκτη λιγότερο, ο 
διαιτητής δεν θα μειώσει τον αριθμό των παικτών της άλλης ομάδας. Ίσος αριθμός 
παικτών για κάθε ομάδα απαιτείται μόνο κατά την έναρξη της εκτέλεσης των 
λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι.  
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Όνομα και σύσταση  
 
Ο τίτλος του συμβουλίου θα να είναι Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο. Η Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου (Αγγλία), η Σκωτική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου της Ουαλίας, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας και η Διεθνής 
Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου ΦΙΦΑ στο μέλλον καλούνται Ομοσπονδίες, θα 
αποτελούν το Συμβούλιο και κάθε μια θα δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από 
τέσσερις (4) εκπροσώπους.  
 
 
 
Αντικείμενο  
 
Το αντικείμενο του Συμβουλίου θα είναι η συζήτηση και απόφαση προτεινόμενων 
αλλαγών στους Κανονισμούς του παιχνιδιού και όσα άλλα θέματα αφορούν το 
Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο, που απαιτούν να παραπεμφθούν στο Συμβούλιο μετά από 
συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή άλλες αρμόδιες συνεδριάσεις των 
Ομοσπονδιών που αποτελούν το Συμβούλιο ή των Συνομοσπονδιών ή των 
Ομοσπονδιών μελών.  
 
Συνελεύσεις του Συμβουλίου  
 
Το συμβούλιο συνέρχεται σε δυο ετήσιες συνελεύσεις. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
λαμβάνει χώραν τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο μήνα όπως συμφωνήθηκε.  
 
Η ετήσια διεργασία της συνεδρίας πρέπει να τοποθετείται τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 
μήνα, όπως θα συμφωνείται.  
 
Η ημερομηνία και ο τόπος συνεδρίας και των δύο Συμβουλίων θα αποφασίζεται στην 
προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου.  
 
Σε κάθε τρέχον έτος, και οι δύο Συνελεύσεις θα φιλοξενούνται από την ίδια 
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Ομοσπονδία μέλος.  
 
Θα προεδρεύει ένας εκπρόσωπος της φιλοξενούσες Ομοσπονδίας . Η ευθύνη της 
φιλοξενία και των δύο Συνελεύσεων θα μεταφέρεται εκ περιτροπής σε κάθε 
Ομοσπονδία.  
 
 
Ετήσια Γενική Συνέλευση  
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτείται να συζητά και να αποφασίζει πάνω σε 
προτάσεις τροποποίησης των Κανονισμών του παιχνιδιού και άλλων σχετικών 
θεμάτων που επηρεάζουν το Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο και εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Συνέλευσης.  
 
Ετήσια Συνέλευση Εργασιών  
 
Η ετήσια Συνέλευση Εργασιών θα λαμβάνει χώραν τον μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 
μήνα, όπως θα συμφωνείται. Η συνέλευση θα έχει την εξουσία να εξετάζει θέματα 
γενικών εργασιών που προτείνονται στη Συνέλευση. Μπορεί να εξετάζει και να 
αποφασίζει σε κάποια θέματα αλλά η Ετήσια Συνέλευση Εργασιών δεν θα έχει την 
εξουσία να τροποποιεί τους Κανονισμούς του παιχνιδιού.  
 
Διαδικασία  
 
Ετήσια Συνέλευση Εργασιών  
 
Κάθε Ομοσπονδία θα υποβάλλει εγγράφως προς τον γραμματέα της φιλοξενούσας 
Ομοσπονδίας, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημέρα της Συνέλευσης, 
τυχών προτάσεις, αιτήματα για πειραματισμούς που έχουν σχέση με τους Κανονισμούς 
του παιχνιδιού και άλλα θέματα προς συζήτηση.  
 
Η ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα θα διανέμονται σε όλες τις Ομοσπονδίες 
μέλη του Συμβουλίου, δύο εβδομάδες πριν την Συνέλευση.  
 
Οποιαδήποτε Συνομοσπονδία ή άλλη Ομοσπονδία μέλος της ΦΙΦΑ μπορεί να υποβάλει 
εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της ΦΙΦΑ, προτάσεις, αιτήματα ή θέματα προς 
συζήτηση έγκαιρα ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να εξεταστούν από την ΦΙΦΑ, και 
εάν γίνουν αποδεκτά, να υποβληθούν στον γραμματέα της φιλοξενούσας 
Ομοσπονδίας το λιγότερο τέσσερις εβδομάδες πριν την Συνέλευση.  
 
Πρακτικά  
 
Τα πρακτικά των Συνελεύσεων τηρούνται από τον Γραμματέα της φιλοξενούσας 
Ομοσπονδίας και θα καταχωρούνται στο Επίσημο Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο θα 
αποστέλλεται στην επόμενη Ομοσπονδία που θα φιλοξενήσει την επόμενη Συνέλευση 
πριν την πρώτη ημέρα του επόμενου Φεβρουάριου .  
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Απαρτία και δύναμη ψήφου  
 
Οι εργασίες της συνέλευσης δεν θα προχωρούν εκτός εάν παρίστανται τέσσερις 
Ομοσπονδίες, μία εκ των οποίων είναι η ΦΙΦΑ . Η ΦΙΦΑ θα έχει τέσσερις ψήφους εκ 
μέρους όλων των μελών Ομοσπονδιών που υπάγονται σε αυτή . Οι άλλες 
Ομοσπονδίες του IFAB θα έχουν από μια ψήφο. Για να περάσει μία πρόταση, πρέπει 
να τύχη της υποστήριξης τουλάχιστον των τριών τετάρτων των παρόντων μελών που 
έχουν δικαίωμα ψήφου.  
 
 
 
Αλλαγές στους Κανονισμούς του παιχνιδιού  
 
Δεν θα γίνονται αλλαγές στους Κανονισμούς του παιχνιδιού παρά μόνο στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου και μόνο εάν συμφωνήσουν τουλάχιστον τα τρία 
τέταρτα των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου μελών.  
 
 
 
Ειδικές Συνεδρίες  
 
Η Ομοσπονδία που φιλοξενεί τις Συνελεύσεις του Συμβουλίου το τρέχον έτος, όταν 
λαμβάνει γραπτό αίτημα υπογεγραμμένο από την ΦΙΦΑ ή από οποιεσδήποτε δύο από 
τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες μέλη, συνοδευόμενα, από ένα αντίγραφο των προς 
υποβολή προτάσεων , θα συγκαλέσουν μια ειδική Συνέλευση του Συμβουλίου.  
 
Τέτοιες ειδικές Συνελεύσεις θα πρέπει να γίνονται μέσα σε είκοσι οκτώ μέρες από το 
αίτημα, και οι Ομοσπονδίες που αποτελούν το Συμβούλιο πρέπει να έχουν είκοσι μία 
ημέρες ειδοποίηση μαζί με αντίγραφο των προτάσεων.  
 
 
Αποφάσεις του Συμβουλίου  
 
Οι αποφάσεις της Ετήσιας Συνέλευσης Εργασιών του Συμβουλίου θα τίθενται σε ισχύ 
από την ημερομηνία της Συνέλευσης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.  
 
Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου που αφορούν αλλαγές 
των Κανονισμών του παιχνιδιού θα είναι δεσμευτικές για τις Συνομοσπονδίες και 
Ομοσπονδίες μέλη, από 1η Ιουλίου που ακολουθεί κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συμβουλίου, όμως οι συνομοσπονδίες ή Ομοσπονδίες μέλη των οποίων η τρέχουσα 
περίοδος δεν τελείωσε την 1η Ιουλίου μπορούν να καθυστερήσουν την εισαγωγή των 
υιοθετημένων τροποποιήσεων των κανονισμών του παιχνιδιού για τα δικά τους 
πρωταθλήματα μέχρι την αρχή της επόμενης περιόδου.  
 
 
 
Δεν μπορούν να γίνονται τροποποιήσεις των Κανονισμών του παιχνιδιού από 
οποιαδήποτε Συνομοσπονδία ή Ομοσπονδία μέλος εαν δεν έχει ψηφιστεί από το 
Συμβούλιο.  
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